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Resumo: 
 
O dióxido de carbono é responsável por mais de 50% do efeito de estufa provocado pelo homem, 

tornando-o o contributo mais relevante para as alterações climáticas. A redução do consumo de 

energia primária permite diminuir as emissões de gases de efeito de estufa, e o aproveitamento de 

excesso de calor é uma das formas de redução deste consumo.  

Por outro lado, a utilização racional da energia pela indústria é um fator de sucesso económico para 

as empresas. A eficiente utilização da energia nas suas múltiplas formas pode contribuir para melhorar 

significativamente o desempenho de um dado processo industrial.  

O objetivo do trabalho refere-se à identificação da origem do excesso de calor na indústria com a sua 

quantificação energética e térmica, e à análise de utilizações possíveis dentro ou fora do 

processo. Para tal, foram recolhidos dados junto de indústrias de dois setores: setor do cimento e setor 

do ferro e aço. Os dados recolhidos são depois analisados e extrapolados para se obter um valor global 

do excesso para esses setores. 

É ainda apresentado um estudo do caso de uma empresa do setor do ferro e aço, no qual se estuda a 

viabilidade de implementação de tecnologias de aproveitamento de excesso de calor. 
 

Palavras-chave: excesso de calor, eficiência energética, aproveitamento de excesso de calor, projeto 

de processos químicos, setor industrial. 
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Abstract: 
 
Carbon dioxide accounts for more than 50% of the greenhouse gas emissions attributable to man, 

making it one of the greatest contributors to climate change. By reducing primary energy consumption, 

we can reduce greenhouse gas emissions and recovering excess heat is one way of achieving this. 

The efficient and rational use of energy within the industry is already an economic success story for 

many companies. In its various forms, it can lead to significant performance improvements in any given 

industrial process.   

The aim of this paper is to identify the origin of industrial excess heat, quantifying it both thermally and 

energetically, to then analyse its potential uses within the industry. To this end, data was collected from 

two different sectors, the cement sector and the iron and steel sector. This data was then analysed and 

extrapolated in order to obtain overall excess heat values for these sectors. Questionnaires were 

distributed amongst a selection of the largest companies in each sector and the data collated using 

spreadsheet technology.  

In addition to this, there is also a case study of a Portuguese steelworks company, where excess heat 

values in production were quantified and analysed and the viability of implementing excess heat 

recovery technologies was assessed. 

 

Keywords: excess heat, energy efficiency, excess heat recovery, chemical process synthesis, 

industrial sector. 
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1. Introdução 
 

1.1. Contextualização do problema 
Atualmente, o dióxido de carbono é responsável por mais de 50% do efeito de estufa provocado pelo 

homem, tornando-o o contributo mais relevante para as alterações climáticas. A sua produção ocorre, 

na grande maioria, através do consumo e queima de combustíveis fósseis. Devido ao espaço de tempo 

entre as emissões e os seus efeitos, as consequências da ocorrência das mudanças climáticas 

deverão ocorrer nas próximas décadas, sendo uma ameaça à estabilidade económica e ao estilo de 

vida dos nossos dias [1].  

A eficiência energética tem tomado um papel cada vez mais decisivo no dia a dia das organizações, 

não só por questões económicas e financeiras, mas também por motivos ambientais. A aplicação de 

políticas sancionárias é um passo que poderá levar ao cumprimento do objetivo de aumento de 

eficiência, e à recuperação do excesso de calor libertado.  

Os benefícios de uma melhor eficiência energética podem ser divididos em quatro níveis: 

internacionais (redução das emissões de gases de efeito de estufa), nacionais (segurança energética 

melhorada), setoriais (as indústrias ganham competitividade) e individuais (aumento do rendimento 

disponível) [2]. 

Esta Dissertação de Mestrado propõe-se a quantificar o excesso de calor da indústria portuguesa, 

inserindo-se no âmbito do Anexo XV – Recuperação do excesso de calor na indústria: Tecnologias e 

aplicações – do IETS – Industrial Energy related Technology and Systems, que é um acordo 

internacional no âmbito da Agência Internacional de Energia. Para tal, serão recolhidos dados junto de 

indústrias de dois setores: setor do cimento e setor do ferro e aço, dados estes que servirão para 

estimar o excesso de calor na indústria portuguesa nesses setores. 

Depois de quantificado, apresentar-se-ão possíveis soluções para a utilização deste excesso de calor, 

tendo em conta as tecnologias disponíveis. Estas tecnologias podem ser utilizadas internamente (o 

excesso de calor é reintroduzido nos processos), ou externamente (o excesso de calor é exportado 

para utilizadores fora da indústria que o produz), sendo que o uso interno é priorizado pois permite 

reduzir o consumo de energia primária e, por consequência, a emissão de gases de efeito de estufa 

[3]. 

É neste contexto que surge a motivação para a Dissertação de Mestrado. O trabalho realizado 

consistirá na recolha de dados para quantificação de excesso de calor, o respetivo cálculo e estudo da 

viabilidade de aplicação de tecnologias de excesso de calor para uma empresa siderúrgica, doravante 

designada “Lusosider – Aços Planos S.A.”. 

 

1.2. Objetivos da Dissertação 
Esta Dissertação de Mestrado insere-se no âmbito do Anexo XV – Recuperação do excesso de calor 

na indústria: Tecnologias e aplicações – da Agência Internacional de Energia. O objetivo da mesma é 

quantificar o excesso de calor em dois setores da indústria portuguesa – setor do cimento e setor do 

ferro e aço – e tentar aplicá-lo utilizando tecnologias de aproveitamento disponíveis. 
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Por forma a alcançar o objetivo proposto, foi necessário definir os seguintes objetivos: 

• Elaborar um estudo, com base na revisão de literatura, analisando os sistemas que intervêm, 

as metodologias que podem ser aplicadas para alcançar o objetivo e as ferramentas que serão 

utilizadas para o conseguir. 

• Analisar casos de estudo sobre quantificação de excesso de calor, para uma melhor 

compreensão dos resultados obtidos após a implementação das metodologias e ferramentas 

descritas na revisão de literatura. 

• Recolher dados junto de empresas dos setores industriais que constituem o âmbito desta 

Dissertação de Mestrado, através do envio de inquéritos e contactos diretos. 

• Calcular o excesso de calor nas empresas dos setores propostos, e extrapolar esses valores 

para todo o setor. 

• Caracterizar o estudo do caso da Lusosider, uma empresa do setor do ferro e aço, através da 

descrição sumária dos seus processos. 

• Estudar a viabilidade da implementação de tecnologias de excesso de calor na Lusosider. 

 

1.3. Metodologia da Dissertação 
A metodologia utilizada no desenvolvimento desta Dissertação de mestrado, compreende as seguintes 

fases: 

1. Revisão de literatura; 

2. Recolha de dados; 

3. Validação e tratamento dos dados recolhidos; 

4. Caracterização do estudo do caso; 

5. Estudo da viabilidade de aplicação de tecnologias estudadas na revisão de literatura no âmbito 

do estudo do caso; 

6. Conclusões. 

Na primeira fase, realiza-se uma revisão de literatura sobre as metodologias adotadas, dividida em 4 

secções: a primeira, faz um resumo do estudo atual no que diz respeito a consumos e eficiência 

energética; a segunda, foca-se na Síntese de Processos Químicos; a terceira, aborda o Excesso de 

Calor e tecnologias de aproveitamento, sendo que a quarta secção, apresenta métodos para calcular 

excesso de calor e casos de estudo sobre o tema. Esta revisão permitiu identificar as ferramentas 

disponíveis para a concretização do objetivo proposto e o conhecimento dos sistemas associados. 

Na segunda fase, faz-se a recolha de dados junto das empresas que constituem os setores em estudo, 

através de inquéritos.  

A validação e tratamento de dados recolhidos, contempla contactos com responsáveis pela parte da 

energia das empresas contactadas (validação dos dados), o cálculo dos valores de excesso de calor 

e a extrapolação desses valores para todo o âmbito. 

Na quarta etapa, apresenta-se um breve resumo acerca da história da Lusosider (empresa onde parte 

desta dissertação foi realizada), a descrição sumária dos seus processos e o seu estado atual do nível 

de excesso de calor. 
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Depois de ser feita a caracterização do estudo do caso, é feito, na quinta etapa, um estudo da 

viabilidade de aplicação de tecnologias de aproveitamento de excesso de calor na Lusosider. 

Por fim, na quinta etapa, são apresentadas as conclusões do trabalho. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 
A estrutura desta Dissertação foi elaborada com base nos objetivos previamente apresentados.  

• O Capítulo 1 inclui a contextualização do problema, os objetivos da Dissertação e a presente 

estrutura da mesma.  

• O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, na qual são abordados consumos 

energéticos, eficiência energética, integração de processos químicos, síntese processos 

químicos, excesso de calor, tecnologias de aproveitamento de excesso de calor e métodos de 

quantificação de excesso de calor.  

• Capítulo 3 apresenta o método utilizado para a recolha, validação e tratamento de dados 

relativos ao excesso de calor. 

• O Capítulo 4 apresenta o estudo do caso da Lusosider, contemplando uma contextualização, 

descrição dos seus processos, cálculo do excesso de calor nas suas instalações e estudos da 

viabilidade de aplicações de aproveitamento de excesso de calor. 

• O Capítulo 5 apresenta as principais conclusões desta Dissertação.  
Finalmente, são ainda apresentadas as fontes bibliográficas utilizadas na elaboração desta 

Dissertação e os anexos. 
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2. Estado de arte 
Este capítulo é constituído por uma revisão bibliográfica, que inclui um conjunto de conceitos e 

aplicações relevantes para o âmbito desta Dissertação. 

Na primeira secção apresenta-se o estado atual dos consumos e eficiência energética em Portugal e 

no Mundo. Na segunda secção, é abordada a Síntese de Processos Químicos. De seguida, na terceira 

secção, é definido o excesso de calor e são apresentadas as tecnologias de aproveitamento de 

excesso de calor. Por fim, na quarta e última secção, são apresentados os métodos para calcular 

excesso de calor, assim comos alguns casos de estudo dos mesmos. 

 

2.1. Estado atual 
2.1.1. Consumos energéticos 

O consumo energético é um parâmetro importante que reflete a influência de um certo setor no 

crescimento económico e no nível de poluição ambiental de uma região [4]. Com um consumo de cerca 

de 38% da energia, o setor industrial é, sem dúvida, muito relevante [5]. 

A produção de energia primária avalia a quantidade de recursos naturais energéticos (fontes de 

energia primária) extraídos ou produzidos. Estes recursos naturais incluem carvão, gás natural, 

petróleo bruto e uma parte da eletricidade produzida. Para o gás natural, as quantidades queimadas 

ou reinjetadas em cavernas de armazenamento são excluídas desta análise ao consumo. No que diz 

respeito à eletricidade, a que é produzida a partir de fontes hídricas, geotérmicas, nucleares e eólicas, 

é considerada energia primária. A balança comercial de energia primária é a diferença entre a 

importação e a exportação de energia primária [6]. O fornecimento de energia primária é definido pelo 

somatório entre a produção de energia primária, a sua balança comercial e a sua variação de 

existências [7]. 

Figura 1: Produção de energia primária em 2015 [8]. 
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No ano de 2015, a produção mundial de energia primária foi de, aproximadamente, 13 887 Mtep, sendo 

que dessas, 1 040 Mtep foram produzidas na Europa, e 5 Mtep foram produzidas em Portugal. Importa 

também notar a evolução da balança comercial de energia primária em Portugal, nos últimos 10 anos: 

Figura 2: Evolução da balança comercial de energia primária em Portugal nos últimos 10 anos [8]. 

Entre 2005 e 2014, a tendência foi sempre de descida/manutenção dos valores da balança. De 2014 

para 2015, verificou-se um aumento, de 2 Mtep. No entanto, relativamente a 2005, o valor atual é 

significativamente mais baixo (25 Mtep em 2005, 18 Mtep em 2015). 

Figura 3: Consumo de energia primária em 2015 [8]. 

O petróleo bruto é utilizado nas refinarias, para produção de produtos de petróleo. Estes produtos 

incluem todos os hidrocarbonetos líquidos obtidos a partir de petróleo bruto e gás natural líquido. Em 

2015, foram imputadas 15 Mt de petróleo bruto nas refinarias, em Portugal, dando origem a 15 Mt de 
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produtos de petróleo. Nesse ano, o consumo desses mesmos produtos foi de 10 Mt, consumo este 

substancialmente inferior à produção (15 Mt). 

Relativamente ao gás natural, Portugal não tem produção, mas teve um consumo de 5 bcm em 2015, 

o que significa que todo o gás natural é importado. O mesmo se pode dizer em relação ao carvão, cuja 

produção foi nula e o consumo chegou às 5 Mt. 

Figura 4: Produção e consumo de eletricidade em Portugal no ano de 2015 [8]. 

No que diz respeito à eletricidade, foram produzidos 52 TWh em 2015, sendo que 49.3% desse valor 

foi produzido a partir de energias renováveis (aproximadamente 25.6 TWh). O consumo de eletricidade 

registado nesse ano foi de 46 TWh.   

Figura 5: Evolução do consumo de energias primárias [8]. 
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principais causas das alterações climáticas [9], este consumo deve ser tornando o mais eficiente 

possível. Esta eficiência pode ser aumentada através da redução do desperdício do excesso de calor 

existente.  

Neste contexto, podemos observar na Figura 6 a evolução da intensidade energética do PIB a uma 

paridade do poder de compra constante, i.e., o rácio entre o consumo de energia primária necessário 

para gerar uma unidade de PIB. O PIB é expresso a uma taxa de câmbio e uma paridade do poder de 

compra constantes por forma a eliminar o impacto da inflação, reflete as diferenças nos níveis gerais 

de preços e relacionar o consumo de energia com o nível real da atividade económica. A utilização das 

taxas de paridade do poder de compra para o PIB em vez das taxas de câmbio aumenta o valor do 

PIB em regiões com baixo custo de vida e, portanto, diminui sua intensidade energética [6].  

Figura 6: Evolução mundial da quantidade de energia produzida por unidade de PIB [8]. 

Como se pode verificar, a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade de PIB tem 

vindo a diminuir ao longo dos últimos 25 anos. Uma das grandes causas desta diminuição está 

relacionada com o aumento da eficiência energética. 

Figura 7: Evolução mundial da intensidade de Dióxido de Carbono [8]. 
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Da mesma forma, pode-se verificar que a intensidade de CO2, i.e., o rácio entre as emissões de CO2 

provenientes da queima de combustível e o PIB medido em dólares a paridade do poder de compra 

constante, também tem vindo a diminuir, ou seja, produz-se mais riqueza com menos emissões de 

CO2, acontecimento possível devido ao aumento da eficiência energética. 

Figura 8: Evolução da intensidade de Dióxido de Carbono em Portugal [8]. 

A tendência mundial de redução da intensidade de Dióxido de Carbono também se verifica em 

Portugal, embora de uma maneira menos acentuada. A evolução mundial tem sido, mais ou menos, 

linear (ver Figura 7), sendo que em Portugal, entre 1990 e 2005, se verificam aumentos e recuos da 

intensidade de CO2. A partir de 2005 e até 2010, a tendência foi de descida, sendo que a partir de 

2010 o indicador tem-se mantido constante. De notar que a intensidade de Dióxido de Carbono em 

Portugal é bastante inferior à média mundial. Este facto deve-se ao facto de Portugal não ser um país 

muito industrializado e gerar grande parte da sua riqueza através dos serviços.   

2.1.2. Eficiência energética 
A eficiência energética relaciona o rácio entre o fornecimento da energia necessária aos processos e 

os serviços prestados/produtos produzidos [10]. Uma eficiência energética melhorada significa, por 

norma, prestar o mesmo serviço/gerar a mesma quantidade de produtos com uma menor quantidade 

de energia; no entanto, também pode significar produzir uma maior quantidade de produtos/serviços 

com a mesma quantidade de energia [2]. Esta eficiência deve ser alcançada através da diminuição da 

carga energética no processo, mas também através do aproveitamento do excesso de energia 

libertado pelo mesmo. Uma das formas de alcançar esta eficiência é o armazenamento de energia em 

excesso, que poderá, posteriormente, ser reintroduzida no processo ou utilizada noutros processos. O 

armazenamento de energia inclui todas as formas de energia que podem ser armazenadas e 

reutilizadas para futuras operações. As formas mais relevantes incluem energia potencial, cinética, 

elétrica e térmica. Quando armazenada, esta energia permanece em dispositivos que se definem como 

“acumuladores” [1]. No contexto desta Dissertação, faz sentido especificar o armazenamento de 

energia térmica. Um processo completo de armazenamento de energia térmica, é composto por três 

passos: o carregamento da energia, o seu armazenamento e o descarregamento na operação. Alguns 
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destes passos podem ocorrer simultaneamente, e podem acontecer mais do que uma vez em cada 

ciclo de armazenamento [11]. 

Figura 9: Tecnologias de recuperação de excesso de calor [12]: 

A aplicação destas tecnologias permite, através da recuperação de excesso de calor, um grande 

aumento de eficiência energética [13], pois pode provocar a diminuição  do consumo de energia 

primária. 

Embora as tecnologias de eficiência energética sejam bem conhecidas, nem sempre são 

implementadas, devido à existência de barreiras. Alguns exemplos de barreiras são: acesso limitado 

ao capital (por vezes, embora se pretenda avançar com projetos, não há fundos para a sua realização); 

informação imperfeita (a informação sobre os potenciais das tecnologias de eficiência energética é 

insuficiente) e racionalidade limitada (há oportunidades que são negligenciadas devido a falta de tempo 

e poder de decisão) [14]. Estas barreiras podem, eventualmente, ser ultrapassadas através de 

instrumentos políticos [15]. 

 

2.2. Síntese de processos químicos 
2.2.1. Projeto de processos químicos 

Num processo químico, a transformação de matérias primas em produtos de intermédios ou finais não 

é, geralmente, alcançada numa única reação. Esta transformação é realizada através de um conjunto 

de passos com transformações intermédias, através de separações, misturas, aquecimentos, 

mudanças de pressão, reduções/aumentos do tamanho das partículas, etc. Assim sendo, uma vez 

escolhidos os passos, tem que haver uma interligação entre os mesmos. 
Então, o projeto de processos químicos envolve duas atividades principais: a escolha das 

transformações intermédias e as suas interligações, de maneira a formar um processo que consiga 

alcançar a transformação desejada.  

Uma vez desenhado o processo, este deve ser avaliado: o desempenho económico é, geralmente, o 

primeiro critério, mas não deve ser o único a ser tido em conta.  
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Os processos químicos devem ser desenhados por forma a tornarem a atividade industrial sustentável, 

ou seja, de maneira a que a atividade industrial satisfaça as necessidades do presente, sem 

comprometer gerações futuras [16]. Neste contexto, as exigências são: as matérias primas sejam 

utilizadas de forma eficiente, para evitar a produção de desperdícios e preservar as reservas das 

mesmas; os processos devem utilizar o menor valor possível de energia, para prevenir as emissões 

de dióxido de carbono e preservar a reservas de combustíveis fósseis; a água deve ser utilizada de 

forma sustentável e que não contamine as fontes; as emissões aquosas e atmosféricas não devem 

ser prejudiciais ao ambiente. A todos estes requisitos, devem ser aliadas as condições de higiene e 

segurança [17]. 
Os projetos de processos químicos podem ser divididos em dois grupos principais: projetos novos 

(grassroot) ou de raiz ou projetos de reconversão (retrofit). Os projetos de raiz, são projetos 

desenhados em novas fábricas ou unidades industriais, enquanto que os projetos de reconversão são 

desenhados sobre unidades industriais já existentes, por forma a, por exemplo, aumentar a capacidade 

produtiva e a sua eficiência [17]. 
A primeira fase do projeto passa pela escolha do reator: os processos químicos requerem um reator 

para transformar reagentes em produtos. Na prática, há uma parte dos reagentes que não reage, e 

outra parte que embora reaja, forma subprodutos ao invés dos produtos da reação desejados. Derivado 

destes factos, o processo químico deve ter um sistema de separação associado, por forma a que os 

produtos da reação atinjam a pureza desejada. A situação desejável consiste em reciclar os reagentes 

e remover os produtos e subprodutos do processo. 
Para além dos reagentes e do reator, os processos também precisam de energia, para que se possam 

dar as transformações. Esta energia é cedida através de utilidades externas, frias e/ou quentes (por 

exemplo, vapor e água de refrigeração) e o seu uso é, naturalmente, ineficiente. Estas ineficiências 

despoletam, então, a necessidade de um sistema de integração de calor [17]. 

Estes sistemas têm como objetivo recuperar o excesso de calor resultante do processo. A primeira 

fase de integração, é a troca de calor entre as correntes frias e as correntes quentes do processo. No 

entanto, esta recuperação de calor pode não ser suficiente para satisfazer as necessidades 

energéticas do processo, havendo a necessidade de utilização de utilidades externas. 

 A escolha destas utilidades deve ser feita tendo em conta o projeto do sistema de recuperação de 

calor. 

O processo e o sistema de utilidades têm necessidade de água (para produção de vapor, por exemplo), 

o que faz com que haja uma produção de efluentes aquosos; efluentes estes que têm que ser tratados 

por forma a que atinjam certos critérios tais que possam ser descarregados no ambiente. Surge então 

a necessidade de um sistema de tratamento de efluentes. 

A síntese da estrutura correta e a otimização dos seus parâmetros nos projetos de sistemas de reação 

e separação são, desta forma, as tarefas mais importantes do projeto de processos [17]. 
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Figura 10: Diagrama de Camadas (Onion Diagram) para o projeto de processos [17]. 

2.2.2. Integração de processos 
Para a Agência Internacional de Energia, a integração de processos é o conjunto de “Métodos gerais 

e sistemáticos para projetar sistemas de produção integrada, desde processos individuais até unidades 

industriais completas, com ênfase no consumo eficiente de energia e redução de impactos ambientais” 

[18].  

Podem ser seguidas duas abordagens na construção de um sistema integrado: construir uma estrutura 

irredutível ou criar e otimizar uma superestrutura [17]. Estas abordagens baseiam-se em regras 

heurísticas, conceitos termodinâmicos e métodos matemáticos de otimização [19]. 

A construção de uma estrutura irredutível segue a lógica do diagrama de camadas: primeiro escolhe-

se um reator, depois um sistema de separação e reciclagem, seguindo-se para as camadas mais 

exteriores do diagrama. Estas escolhas baseiam-se em regras heurísticas, o que torna esta abordagem 

mais sistemática. Só se adiciona equipamento ao processo se a sua viabilidade económica for 

justificada, tendo em conta a informação disponível. As decisões são tomadas com base em 

informações não aprofundadas, mantendo a estrutura irredutível [17]. 

A criação e otimização da superestrutura utiliza modelos matemáticos de otimização que têm por base 

a programação matemática. Também se pode otimizar através da análise do ponto de 

estrangulamento, sendo que esta metodologia está alicerçada a conceitos termodinâmicos [19]. 

A otimização de uma superestrutura, redutível, começa pela construção de uma estrutura que inclua 

todas as opções possíveis do processo e interligações entre os candidatos à estrutura ótima. As 

características redundantes também são incluídas por forma a que todos os possíveis intervenientes 

na solução ótima sejam incluídos na análise. O problema é, de seguida, formulado através de um 

modelo matemático. A solução do problema passa pela implementação de um algoritmo de otimização, 

que inclui a definição de uma função objetivo (por exemplo, maximizar o lucro ou reduzir o custo) [17]. 

Os modelos de programação matemática mais utilizados são a “Programação linear inteira mista” e a 

“Programação não linear inteira mista”.  

A análise do ponto de estrangulamento lida, essencialmente, com a síntese e a sua gestão ótima de 

energia, tal como a projeção da rede de permutadores de calor equivalente. Esta abordagem baseia-
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se na identificação do ponto de estrangulamento em referenciais Temperatura – Carga Entálpica, 

sendo este a região onde a troca de calor entre as correntes do processo é mais restrita (onde a 

diferença de temperaturas entre as correntes fria e quente é menor). Atualmente, programação 

matemática e análise do ponto de estrangulamento são técnicas utilizadas em paralelo: a análise do 

ponto de estrangulamento como uma ferramenta conceptual e a programação matemática como uma 

ferramenta automática de desenho de projetos [20]. 

Os desafios de hoje em dia passam por utilizar todas as possibilidades da melhor forma possível. 

Numa primeira fase, um vasto número de alternativas sobre a estrutura do projeto de processos é 

eliminado através do uso de conhecimentos heurísticos e termodinâmicos, tornando possível 

direcionar o resto do problema e as suas variáveis económicas para as técnicas de otimização. 

As análises do ponto de estrangulamento e de exergia são métodos com um foco principal nos 

conceitos termodinâmicos. A Análise Hierárquica e os Sistemas Baseados no Conhecimento são 

abordagens baseadas no conhecimento heurístico, sendo relevantes para o tratamento de dados 

qualitativos. Finalmente, as Técnicas de Otimização podem ser divididas em métodos determinísticos 

(Programação Matemática) e métodos não determinísticos (Métodos de pesquisa estocástica). A 

seguinte Figura 11 classifica os métodos de integração de processos numa representação 

bidimensional [21]: 

Figura 11: Classificação dos métodos de integração de processos [21]. 

 

2.3. Excesso de calor e tecnologias de aproveitamento 
2.3.1. Excesso de calor 

Em diversos processos industriais, o excesso de calor tem que ser removido através de sistemas que 

se denominam sistemas de remoção de excesso de calor ou sistemas de arrefecimento [22]. 

Existem várias definições e nomenclaturas para o excesso de calor: “calor residual”, “calor excedente” 

e “calor secundário”. Nesta Dissertação, a nomenclatura utilizada foi “excesso de calor”, pois é a que 

é utilizada pela IEA. Há, também, várias maneiras de definir o excesso de calor, por exemplo “Excesso 

de calor é calor que é libertado de um processo após este estar termodinamicamente otimizado”, ou 
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“Excesso de calor é o calor que não pode ser usado diretamente no processo industrial” [15], entre 

outras. Neste projeto iremos utilizar a definição da IEA.  

Para a IEA, o “excesso de calor” é a quantidade de calor libertada por todas as correntes (gás, água, 

ar, etc.) num processo, a um determinado momento. À parte deste excesso que tem uma recuperação, 

economicamente e tecnicamente viável (através da reintrodução no processo ou externamente), dá-

se o nome de “excesso de calor utilizável”. O excesso de calor utilizável divide-se em dois tipos: 

“excesso de calor utilizável internamente”, e “excesso de calor utilizável externamente”. O excesso de 

calor utilizável internamente, corresponde ao excesso de calor que pode ser reintroduzido 

internamente no processo industrial, tendo em conta fatores técnicos e económicos. O excesso de 

calor utilizável externamente é a parte do excesso de calor utilizável que ainda pode ser utilizada depois 

de deduzido o excesso de calor utilizável internamente, tendo em conta viabilidades técnicas e 

económicas. 

Neste ponto, podemos definir o “excesso de calor não utilizável”: este corresponde à parte restante do 

excesso de calor quando o excesso de calor utilizável internamente e o excesso de calor utilizável 

externamente foram deduzidos. Também pode ser chamado de “calor residual”. 

Numa outra escala, surgem as definições de excesso de calor branco, negro e verde. O “excesso de 

calor branco” é o excesso de calor que é utilizado externamente e que não pode ser utilizado 

internamente. Se este calor for de origem renovável, é designado de “excesso de calor verde”. Se o 

calor poderia ter sido utilizado internamente, de forma viável, é designado “excesso de calor negro”. 

No passado, a hidrosfera era o depósito de calor mais comum das unidades industriais. O método de 

arrefecimento mais simples e barato era retirar água diretamente de um rio, barragem ou oceano e 

introduzi-la num permutador de calor. De seguida, a água era devolvida à sua fonte, a uma temperatura 

superior à que tinha sido retirada. No entanto, o aumento dessa temperatura é limitado e restringe o 

uso de água natural, surgindo a necessidade de utilizar outros sistemas de arrefecimento [23]. 

Quando há excesso de calor, e caso não haja recuperação desse excesso, este é removido dos 

processos, e essa remoção pode ocorrer através de sistemas de arrefecimento ou pelo arrefecimento 

natural dos efluentes. Nesta dissertação, os meios de abatimento de excesso de calor serão divididos 

da seguinte forma: 

• Torres de arrefecimento; 

• Aeroarrefecedores; 

• Gases de exaustão;  

• Radiação em equipamentos quentes; 

• Arrefecimentos natural de efluentes. 

Uma torre de arrefecimento é um dispositivo que usa uma combinação de transferências de calor e 

massa para o ar frio. A água a ser arrefecida é distribuída pela torre através de bicos ou barras de 

pulverização ou membranas de enchimento, de maneira a que uma grande superfície de água seja 

exposta ao ar atmosférico. O movimento do ar é realizado por ventiladores (entrada de ar mecânica), 

entrada de ar natural, ou pelo efeito de indução dos pulverizadores. Uma parte da água é vaporizada, 

pois à temperatura da água, o teor de vapor de água da mistura de ar é menor que saturado. Uma vez 
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que o processo de evaporação exige energia para mudar o estado da água de líquido para vapor, a 

água é arrefecida. 

Figura 12: Torre de arrefecimento de entrada de ar mecânica [23]. 

A Figura 12 mostra um circuito de arrefecimento típico. O vapor que sai da turbina condensa numa 

superfície de condensação, onde o calor é transferido para a água de refrigeração que circula nos 

tubos do condensador. A água quente que abandona o condensador segue, através de tubos, até à 

bacia de distribuição da torre de arrefecimento e flui para baixo. Este passo serve para dividir a água 

em gotas e espalhá-la numa membrana, por forma a maximizar a superfície de contacto entre a água 

e o ar de arrefecimento. Por fim, o ar é extraído por ação do ventilador. A água, depois de ser arrefecida 

por uma combinação de evaporação e transferência de calor por convecção, é bombeada, pelo 

condensador, para um circuito contínuo.  

Nas torres de arrefecimento de entrada de ar natural, o fluxo de ar necessário é criado pela diferença 

de densidade entre o ar quente que está dentro da torre e o ar do exterior, mais denso. Este tipo de 

torres de arrefecimento pode assumir duas disposições: contra fluxo e fluxo cruzado. 

Figura 13: Torres de arrefecimento de entrada de ar natural: a – fluxo cruzado; b – contra fluxo [23]. 
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As torres de arrefecimento de fluxo cruzado têm uma configuração na qual o ar flui perpendicularmente 

à água descendente. A água quente é entregue através de tubos para as bacias de distribuição e é 

distribuída, pelo efeito da gravidade, através dos bicos de baixa pressão que estão no chão da bacia. 

Num aeroarrefecedor, o calor é transferido do fluído do processo para uma corrente de ar de 

refrigeração através de superfícies ou tubos alhetados. Enquanto o desempenho dos sistemas de 

refrigeração por via húmida depende da temperatura do bulbo húmido, o desempenho dos 

aeroarrefecedores é determinado pela temperatura do bulbo seco do ar.  

Os aeroarrefecedores de pequenas dimensões são utilizados em equipamentos eletrónicos, veículos 

de transporte (radiadores), instalações de ar-condicionado e refrigeração (condensadores), etc. 

Aeroarrefecedores de maiores dimensões são usados na indústria química, indústrias de processos e 

unidades de produção de energia elétrica. O movimento do ar de refrigeração é alcançado através de 

meios mecânicos, ventiladores ou efeitos de flutuabilidade. 

Embora o custo de investimento dos aeroarrefecedores seja superior a uma alternativa baseada em 

água de refrigeração, no longo prazo, estes podem vir a ser mais rentáveis, pelo facto de o 

fornecimento de água ter custos. 

Os aeroarrefecedores podem ser divididos em dois tipos: entrada de ar forçada ou entrada de ar 

induzida. Nos de entrada de ar forçada, os ventiladores são instalados na corrente de ar que entre no 

refrigerador, em baixo do feixe do permutador de calor com o tubo alhetado. O resultado será uma 

maior eficiência, uma vez que o consumo de energia para um dado fluxo de ar é menor do que no caso 

em que a entrada de ar é induzida. Os ventiladores localizados na parte mais fria do fluxo de ar são 

mais fáceis de manter, pois não são expostos a temperaturas tão altas, o que torna a escolha do seu 

material de construção menos crítica. 

Relativamente ao aeroarrefecedores de entrada de ar induzida, a distribuição do fluxo de ar através 

dos permutadores de calor é mais uniforme do que no caso dos aeroarrefecedores de entrada de ar 

forçada. Devido ao facto de a velocidade de escape do ar no ventilador ser relativamente elevada, 

estes sistemas são menos sensíveis a correntes cruzadas e recirculação do ar. Como principais 

desvantagens, destacam-se o consumo energético mais elevado para um dado fluxo de ar, 

relativamente à entrada de ar forçada, e o seu sistema de acionamento estar exposto à corrente de ar 

quente [23]. 

A libertação dos gases de exaustão por chaminés é outras das formas de abatimento de excesso de 

calor. As fornalhas e caldeiras devem ter uma chaminé para que os gases de escape possam ser 

libertados em segurança para a atmosfera. Este é, inclusivamente, um requisito previsto na lei de 

vários países [24]. 

A radiação contribui substancialmente para a transferência de energia em fornos, câmaras de 

combustão, permutadores de calor a alta temperatura, etc., sendo, por isso, uma fonte de excesso de 

calor. Dado que precisamos de uma produção de energia mais limpa e sustentável, espera-se que a 

implementação de projetos eficientes de armazenamento de energia térmica proveniente de radiação 

tenha um impacto significativo no futuro [25]. 

Em aplicações térmicas solares, a radiação solar é absorvida, na forma de calor, por um coletor e 

transferida para um fluído processual, como por exemplo água, óleo ou ar. Esta tecnologia pode ser 
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utilizada para capturar radiação proveniente de materiais quentes, embora ainda não seja muito 

comumente utilizada em aplicações industriais [26]. 

Por fim, a restante perda de calor referenciada é a perda natural de calor de efluentes quentes. Essa 

situação ocorre quando os efluentes saem do processo e são armazenados sem sofrerem nenhum 

tipo de processo de abatimento de calor, perdendo esse calor para o ambiente em seu redor através 

de condução e convecção. 

2.3.2. Tecnologias de aproveitamento 
Nesta secção focam-se as tecnologias de aproveitamento do excesso de calor recuperado. Algumas 

destas tecnologias são utilizadas há muitos anos, outras ainda estão em desenvolvimento, mas terão 

um elevado interesse nas próximas décadas, quando os instrumentos políticos para reduzir as 

emissões dos gases de efeito de estufa forem mais severos. 

Estas tecnologias podem ser divididas em três grupos principais: as que utilizam o excesso de calor 

sem qualquer tipo de aumento de temperatura, as que utilizam excesso de calor depois deste ter 

sofrido um aumento de temperatura (bomba de calor), e as que utilizam excesso de calor para 

produção de energia.  

Também se pode dividir a utilização de excesso de calor em duas vertentes: utilização interna (o 

excesso de calor é reintroduzido nos processos dentro da mesma indústria) e utilização externa (o 

excesso de calor é aproveitado por outras indústrias ou sistemas de aquecimento/arrefecimento 

distrital). 

Em sistemas em que a produção de excesso de calor não é contínua, ou seja, é intermitente, pode 

utilizar-se o armazenamento de energia como forma de recuperação de excesso de calor.  

A seleção do método de recuperação de calor depende da temperatura do fluído que contém o calor, 

a sua fase, a sua composição química e a utilização pretendida para esse calor [3]. 

2.3.2.1. Métodos tradicionais 
Os métodos mais comuns de utilização de excesso de calor são a reutilização do calor no local onde 

este é produzido, a utilização de permutadores de calor e a bomba de calor. A utilização de calor no 

local passa pela utilização de métodos de integração e melhores projetos de processos, que produzam 

menos excesso de calor.  

Os permutadores de calor são a tecnologia de recuperação de excesso de calor mais comum. Esta 

tecnologia consiste num equipamento no qual a energia é transferida de um meio (líquido ou gasoso) 

para outro, através de uma superfície sólida. O principal propósito dos permutadores de calor é aquecer 

ou arrefecer as correntes do processo. 

As bombas de calor são muito interessantes porque permitem aumentar a temperatura do excesso de 

calor por forma a que este alcance uma temperatura tal que a sua utilização interna seja viável. Esta 

temperatura também pode ser aumentada para a utilização em aplicações externas, por exemplo em 

aquecimento na comunidade civil circundante. 

Embora a bomba de calor seja uma tecnologia bem conhecida e com um potencial técnico elevado, o 

seu desenvolvimento tem sido baixo. As bombas de calor disponíveis no mercado só conseguem 

aumentos de temperatura até aos 100 °C, aproximadamente. 
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Uma tecnologia de bomba de calor apropriada é importante para reduzir emissões de CO2, o consumo 

de energia primária e aumentar a utilização de energias renováveis em processos industriais. A 

expansão das aplicações industriais também é importante para aumentar ainda mais esses efeitos. 

Em particular, são necessários o desenvolvimento e a disseminação de bombas de calor a alta 

temperatura para o fornecimento de água quente, aquecimento de água quente circulante e produção 

de ar quente e vapor de água [27]. 

2.3.2.2. Aplicações para uso externo de excesso de calor 
Atualmente, as principais aplicações para utilizar o excesso de calor industrial externamente são o 

aquecimento ou arrefecimento de comunidades locais (District Heating/District Cooling), a utilização 

em estufas e a produção de energia. 

Em países com grandes sistemas de aquecimento central para as comunidades, o excesso de calor 

tem sido utilizado nestes sistemas desde há alguns anos. Na Suécia, os sistemas de aquecimento têm 

temperaturas de entrega na ordem dos 90 – 110 º C, e de retorno entre 40 – 60 º C. Estes sistemas 

consomem, por ano, cerca de 45- 50 TWh/ano de energia, dos quais cerca de 10% provêm de excesso 

de calor da indústria. 

O conceito de “arrefecimento a comunidades locais” é bastante parecido com o de “aquecimento a 

comunidades locais”, e passa por distribuir refrigeração numa rede de tubagens que chega até aos 

edifícios que precisam de arrefecimento. Há 3 métodos/tecnologias para produzir água fria para 

arrefecimento distrital: 

• Bombas de calor de compressão: pode ser produzido arrefecimento utilizando os mesmos 

equipamentos que se utilizam na produção de calor. 

• Sistemas de arrefecimento por absorção: estes sistemas são acionados por calor, por 

exemplo, por excesso de calor industrial ou calor proveniente de uma CHP (Combined Heat 

and Power) municipal. Estes sistemas caracterizam-se por produzirem eletricidade e energia 

térmica (a energia térmica pode ser, depois, utilizada em sistemas de aquecimento e 

arrefecimento de comunidades locais) [28]. 

• “Arrefecimento livre”: é utilizada água fria, por exemplo do fundo de um lago, para produção 

de água de arrefecimento. 

Destas tecnologias, os sistemas de arrefecimento por absorção são os mais relevantes no contexto de 

utilização de excesso de calor proveniente da indústria. 

Numa bomba de calor de absorção, o calor é introduzido num gerador (temperatura mais alta) e num 

evaporador (temperatura mais baixa). O calor é retirado do sistema no mecanismo de absorção e no 

condensador [29]. 
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Figura 14: Bomba de calor de absorção [29]. 

A água de refrigeração dos sistemas de arrefecimento de comunidades locais é, normalmente, 

entregue a 6 º C, e retorna a 16- 18 º C.  

Quando se considera excesso de calor a temperaturas baixas, entre 10 – 70 º C, faz sentido pensar 

em exportar esse calor para estufas. Atualmente, já há projetos para estufas que têm particularidades 

específicas e adequadas para receber excesso de calor industrial. Algumas fábricas, para além do 

excesso e calor, também conseguem exportar CO2 para estufas.  

Embora a produção de energia através de excesso de calor seja uma maneira tradicional de utilização 

do mesmo, muito raramente é utilizada, isto porque requer que o calor esteja a temperaturas muito 

elevadas. Só quando o excesso de calor está a um nível de temperatura muito elevado é que os 

projetos de produção de energia elétrica através de excesso de calor se tornam viáveis. Quando o 

excesso de calor se encontra a uma temperatura de nível médio/baixo, apenas um elevado custo de 

venda da energia ou instrumentos para redução da emissão de gases de efeito de estufa podem tornar 

estes projetos economicamente interessantes [3]. 

2.3.2.3. Utilizações emergentes 
Das tecnologias emergentes para utilização de excesso de calor, destacam-se as novas tecnologias 

de produção de eletricidade, a turbina de vapor, os sistemas de secagem e as biorrefinarias. 

As tecnologias de produção de eletricidade, também conhecidas como tecnologias de ciclo orgânico 

de Rankine, ORC, são equipamentos que conseguem produzir eletricidade diretamente através de 

calor. Podem ser agrupadas da seguinte forma: 

• Produção termoelétrica; 

• Produção piezoelétrica de energia; 

• Geradores TPV. 

A produção de eletricidade a partir de excesso de calor  é limitada pois as fontes têm que estar a uma 

temperatura média/alta. Contudo, desenvolvimentos em ciclos de potência alternados podem 

aumentar a viabilidade de produção a partir de fontes de temperaturas baixas.  
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Em algumas fábricas que tenham uma rede de vapor, é normal observarem-se variações na pressão 

do mesmo. É possível recuperar a energia libertada pela redução da pressão do vapor. Assim, as 

turbinas de vapor podem ser utilizadas para produzir eletricidade. 

Entre os sistemas de secagem, surgem os sistemas de secagem de carvão e os sistemas de secagem 

de biomassa. O teor de água no carvão é uma variável que afeta muito a sua eficiência. A redução do 

teor de água aumenta a eficiência da produção, e uma maneira de reduzi-lo é através da secagem do 

carvão com excesso de calor. Gases de combustão são introduzidos num ventilador que os envia para 

as câmaras onde o carvão que será introduzido no processo está armazenado, reduzindo o seu teor 

de água. 

Ao contrário do carvão, secagem de biomassa é feita com vários tipos de excesso de calor (ar quente, 

gases de combustão, vapor). 

A secagem com ar quente ocorre num secador de correia onde o ar quente é aquecido com excesso 

de calor. A temperatura do excesso de calor deve ser, no mínimo, 65 °C [30]. 

A utilização de gases de combustão para secar biomassa é uma tecnologia utilizada em várias 

instalações. Geralmente, em fábricas de pasta de papel e químicas, os gases de combustão vão para 

uma caldeira de recuperação e podem ser utilizados na secagem. No entanto, por vezes a caldeira 

tem um purificador de gases, nesse caso, os gases não podem ser utilizados para secar a biomassa 

[31]. 

A secagem com vapor costuma dar-se a pressões elevadas com o intuito de utilizar o calor latente na 

mistura evaporada para aquecimento, aumento da eficiência geral [3]. 

2.3.2.4. Caso de estudo: Permutadores de calor e ORC 
Em 2013, foi publicado um estudo à escala Europeia, que teve por objetivo quantificar os potenciais 

de poupança energética e de emissões de gases de efeito de estufa resultantes da aplicação de ciclos 

orgânicos de Rankine, em alguma indústrias de consumo energético intensivo [32]. 

O ciclo orgânico de Rankine é um ciclo no qual, ao invés de uma corrente de água, é usado um fluído 

orgânico. Estes ciclos permitem recuperar excesso de calor a vários níveis de temperatura, incluindo 

baixas temperaturas [33].  

A Figura 15 representa um esquema de um ORC instalado numa fábrica de cimento: 
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Figura 15: ORC na indústria do cimento [32]. 

As matérias primas do processo são pré-aquecidas, em múltiplos ciclones, que usam gases de 

exaustão provenientes de fornos rotativos. A energia térmica desses gases, que se encontra na ordem 

dos 300 – 450 °C, pode ser recuperada através de permutadores de calor (na Figura 15, através do 

permutador “1. Kiln heat recovery exchanger (PRS)”. Este permutador constitui, portanto, um dos focos 

de potencial de recuperação de excesso de calor.   

Depois de cozido, o clínquer do processo tem que ser arrefecido (sai do forno a 1200 °C), através de 

aeroarrefecedores (Clinker Cooler (CC)), constituindo o processo de arrefecimento dos gases do 

aeroarrefecedor o segundo foco de potencial de recuperação de excesso de calor. Estes gases entram 

no permutador de calor “2. Clinker cooler heat recovery exchanger (CC)” a 300 °C. O calor recuperado 

nos dois permutadores de calor será, então, utilizado como fonte energética para produção de 

eletricidade na unidade do ciclo orgânico de Rankine (ORC Unit) [32]. 

A figura 16 mostra os resultados do estudo no que diz respeito ao potencial de recuperação de energia 

por aplicação de permutadores de calor a ciclos orgânicos de Rankine na indústria cimenteira em 

alguns países da Europa, assim como poupanças financeiras resultantes e reduções nas emissões de 

dióxido de carbono: 
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Figura 16: Potencial de energia recuperada, reduções de emissões e de custos na indústria do cimento 
[32]. 

Na indústria do cimento, os processos e fábricas são, relativamente, padronizados, mas o mesmo não 

se pode afirmar relativamente à indústria siderúrgica. Assim sendo, será dado apenas um exemplo de 

aplicação, de entre vários possíveis. 

A figura 17 mostra como é que os permutadores de calor atuam no ORC, utilizando excesso de calor 

proveniente dos gases de exaustão dos fornos de fundição: 

Figura 17: Série de permutadores de calor e implementação de ORC num processo de fundição [32]. 

Cada permutador de calor recupera energia térmica a um nível de temperatura diferente, energia essa 

que servirá para alimentar energeticamente o ORC. 

A figura 18 mostra os resultados do estudo no que diz respeito ao potencial de recuperação de energia 

por aplicação de permutadores de calor a ciclos orgânicos de Rankine na indústria siderúrgica, em 
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alguns países da Europa, assim como poupanças financeiras resultantes e reduções nas emissões de 

dióxido de carbono: 

 Figura 18: Potencial de energia recuperada, reduções de emissões e de custos na indústria siderúrgica 
[32]. 

Na figura 19, pode observar-se o potencial de recuperação de excesso de calor, redução de emissões 

de dióxido de carbono e custos por implementação de ciclos orgânicos de Rankine nos países da 

Europa a 27, em função do número anual de horas de funcionamento, para indústrias de consumo de 

energia intensivo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Potencial de energia recuperada, reduções de emissões e de custos nas indústrias de 
consumo de energia intensivo na Europa a 27 [32]. 

O mesmo potencial de recuperação energética pode ser observado, de uma forma mais gráfica, na 

figura 20. Mais uma vez, os resultados aparecem em função das horas de funcionamento anuais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Potencial de recuperação de excesso de calor na Europa a 27 [32]. 
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2.4. Determinação do excesso de calor 
2.4.1. Métodos 

Quando consideramos diferentes métodos de estimar o potencial de excesso de calor, é necessário 

distinguir que potencial está a ser considerado. Geralmente, são considerados 3 tipos de potencial: 

potencial teórico ou físico [34], potencial técnico e potencial económico. O potencial teórico considera 

apenas restrições físicas: apenas calor que está acima da temperatura ambiente, etc., não 

considerando se é possível, ou não, extrair o calor do fluído ou se existe alguma forma de o utilizar, 

sendo que essa restrição define o potencial técnico. O potencial técnico depende, portanto, das 

tecnologias utilizadas. As suas restrições são, por exemplo, a temperatura mínima que permite o 

funcionamento do sistema, perdas de temperatura devido a transferências de calor, etc.  

Do ponto de vista económico, considera-se o potencial económico, também designado de potencial 

viável. Este tem em conta parâmetro financeiros, como os preços da energia, taxas de juro e períodos 

de retorno dos projetos de investimento. 

Figura 21: Diferentes tipos de potenciais de excesso de calor [5]. 

Geralmente, há três perspetivas a considerar na classificação de métodos: a escala do estudo, a forma 

de recolher os dados (inquéritos ou estimativa) e a abordagem utilizada (“de cima para baixo” ou “de 

baixo para cima”) para obter o resultado.  

• Escala do estudo - a escala pode ser classificada em indústria, região ou país. 

• Recolha de dados - as duas abordagens de recolha de dados são as estimativas e os 

inquéritos. Os dados recolhidos através de levantamento podem ser medidos ou adquiridos 

através de questionários, relatórios ou bases de dados. Contudo, se os dados não forem 

medidos, também podem ser estimados. Para considerar dados estimados existem dois 

fatores, o de eficiência e o energético: o fator de eficiência é baseado no consumo de energia 

no sistema, o segundo é baseado em diferentes parâmetros como o número de empregados 

ou vendas, correlacionados com a dimensão da empresa.  Os dados estimados são, 

geralmente, mais precisos, mas mais difíceis de obter.  

• Abordagem utilizada - “de cima para baixo” (Top-down) ou “de baixo para cima” (Bottom-up): 

agregar um único caso de estudo a um resultado é considerado uma abordagem “de baixo 

para cima”. Usar resultados gerais (por exemplo, fatores de eficiência) para um problema 

específico caracteriza uma abordagem “de cima para baixo”. Os inquéritos são sempre 
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abordagens “de baixo para cima”, uma vez que não há inquéritos gerais. Por outro lado, as 

estimativas, podem ser “de baixo para cima” ou “de cima para baixo”, dependendo da escala 

do problema (estimar o excesso de calor de uma empresa baseado na eficiência de cada 

processo é uma abordagem “de baixo para cima”). No entanto, considerar os processos, é um 

método “de cima para baixo”. Os inquéritos, geralmente, não têm o nível de investigação mais 

baixo e só podem ser encontrados para escalas de estudo de setores ou regiões. Uma vez 

que, no caso das estimativas, a escala do estudo distingue-o entre métodos “de cima para 

baixo” ou “de baixo para cima”, esta assume um papel importante. Também pode ser utilizada 

uma terceira abordagem, em que as estimativas “de cima para baixo” são validadas “de baixo 

para cima” (uma amostra significativa recolhida através de inquérito alargada por uma 

estimativa) [5]. 

Figura 22: Classificação de métodos: Top-down ou Bottom-up [5]. 

Para além dos tipos de abordagens acima descritas, pode ser utilizada uma outra: “de baixo para cima” 

e “de cima para baixo” combinadas. Nestes casos, os dados são recolhidos numa dimensão menor e 

extrapolados para uma escala mais extensa. 

2.4.2. Casos de estudo 
Nesta secção, serão apresentados três casos de estudo que ilustram a aplicação das metodologias 

propostas nesta Dissertação de Mestrado. Serão, portanto, apresentados resultados da quantificação 

de excesso de calor na Noruega, Dinamarca e Áustria. 

Todos os casos deste capítulo são estudos baseados em questionários/inquéritos, pelo que são todos 

relevantes neste contexto e seguem uma metodologia semelhante à que foi seguida no 

desenvolvimento desta Dissertação. 
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Noruega 
Num estudo realizado em 2009, foi estimado que a quantidade de excesso de calor da indústria na 

Noruega é de 19.2 TWh/ano. O estudo foi baseado num inquérito e cobriu cerca de 63% (53.7 TWh) 

da energia consumida pela indústria e também quatro unidades de queima de resíduos que 

representam 50% desse setor [35]. 

Figura 23: Excesso de calor disponível a cada intervalo de temperatura [3]. 

Este estudo também mostra a distribuição do excesso de calor por cada setor industrial: 

Figura 24: Excesso de calor disponível para cada setor industrial [3]. 

Dinamarca 
Na Dinamarca, foram realizados vários estudos sobre potencial de recuperação de excesso de calor e 

barreiras a esta recuperação. Num estudo realizado em 2002 [36], baseado num inquérito/questionário 

e que cobriu cerca de 35% da energia utilizada na indústria, identificou-se um potencial de 7.3 PJ/ano, 

que correspondiam a cerca de 17.3% do consumo de energia. Desta quantidade, estima-se que que 

2.3 PJ/ano (0.64 TWh/ano) podiam ser recuperados com um período de retorno do investimento inferior 

a 2.4 anos. 

Em 2006 [37], uma investigação sobre as barreiras para a recuperação de excesso de calor (com foco 

no aquecimento distrital) concluiu que os incentivos económicos para recuperar o excesso de calor 
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são suficientes e que a grande barreira para essa recuperação são as restrições técnicas e a 

concorrência direta das tecnologias baseadas em consumo de biomassa no fornecimento de calor. 

Um novo estudo, de 2013, estimou um potencial económico (com um período de retorno do 

investimento inferior a 4 anos) de 9 PJ/ano, correspondentes a 8% da utilização de energia. Verificou-

se também que 7 dos 9 PJ/ano podem ser recuperados através da utilização da tecnologia da bomba 

de calor [38]. 

Áustria 
Um estudo Austríaco, de 2012 [39], estima um potencial técnico para recuperação de excesso de calor 

da indústria Austríaca de 15 TWh/ano.  

Figura 25: Potencial de recuperação de excesso de calor por setor [3]. 
O estudo foi baseado num inquérito, no qual foram contactadas 1450 empresas (cerca de 10% 

responderam).  

Figura 26: Potencial de recuperação de excesso de calor por nível de temperatura [3]. 

A principal barreira à recuperação do potencial, segundo a empresas que responderam ao inquérito, é 

a existência de obstáculos financeiros e administrativos, bem como a falta de interesse por parte dos 

potenciais utilizadores. 
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3. Excesso de calor da indústria portuguesa nos setores do cimento e do 
ferro e aço 

O trabalho desenvolvido, nesta Dissertação de Mestrado, incide sobre dois setores da indústria 

portuguesa: setor do ferro e aço e setor do cimento. A escolha destes setores foi feita considerando 

que estes constituem um conjunto em que o excesso de calor é produzido a um nível térmico elevado.  

Em Portugal, o setor do cimento é constituído, principalmente, por 2 empresas: SECIL – Companhia 

Geral de Cal e Cimento (sendo que o grupo também inclui a empresa CMP – Cimentos Maceira e 

Pataias) e CIMPOR – Indústria de Cimentos. 

Os dois principais processos, no que diz respeito ao consumo de energia, são os fornos e a moagem. 

Os fornos usados na indústria cimenteira são, na sua maioria, fornos verticais ou rotativos. Os fornos 

rotativos são mais eficientes que os verticais, e atualmente têm uma boa eficiência energética. O 

desempenho superior dos fornos rotativos faz com que se mantenham como a melhor tecnologia de 

calcinação disponível nas próximas décadas.  

O consumo de energia primária pode ser diminuído pela aplicação de arrefecedores e a recuperação 

do excesso de calor nos gases de escape do forno. Este excesso de calor recuperado é usado em 

operações de secagem e processos de pré-aquecimento. 

Na indústria cimenteira, os moinhos usados na moagem das matérias-primas, adições minerais e 

produto final (cimento) são os principais consumidores de energia elétrica. Estes equipamentos, 

juntamente com os ventiladores de exaustão utilizados nos fornos e nos moinhos de cimento, 

correspondem a mais de 80% do consumo total de eletricidade. Assim, a utilização de equipamento 

de moagem altamente eficiente em termos de consumo energético e a instalação de sistemas de 

gestão de energia são medidas que fazem parte das melhores técnicas disponíveis para a produção 

de cimento [40]. 

Visto que o número de empresas do setor é bastante reduzido, a metodologia aplicada passou por 

contactar cada uma das empresas e realizar um inquérito/questionário. A ideia inicial foi calcular o 

excesso de calor através de duas abordagens: “de cima para baixo” e “de baixo para cima” – e verificar 

a convergência dos resultados, no entanto, um dos questionários não foi aceite na validação de dados, 

pelo que não se pôde aplicar as duas metodologias.  

A metodologia, para o setor do ferro e aço, foi semelhante à utilizada para o setor do cimento: contactar 

as empresas de maior dimensão do setor, recolher dados através de inquéritos, calcular o excesso de 

calor e extrapolar resultados para todo o setor. 

O setor do ferro e aço inclui indústrias de metalurgia e fundição e siderúrgicas. As indústrias de 

metalurgia e fundição transformam matérias primas metálicas. Os processos que consomem mais 

energia na fundição são: 

• Fusão, cerca de 75% do consumo total; 

• Ar Comprimido, cerca de 7,5% do consumo global; 

• Operações de tratamento de efluentes gasosos, cerca de 7,5% do consumo global; 

• Outros não especificados, 10% do consumo global. 
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As operações de fundição caracterizam-se pela produção de ligas metálicas líquidas, apropriadas ao 

fabrico de peças, e pelo seu vazamento em cavidades de moldação, fabricadas num refratário ou num 

molde metálico [40]. 

A Siderurgia é o ramo da metalurgia que se dedica à produção e transformação de aços e ferros 

fundidos. A empresa que constitui um estudo de caso desta Dissertação, Lusosider, inclui-se neste 

subsetor [41]. 

 

3.1. Recolha e validação de dados 
3.1.1. Recolha de dados 

Como referido na introdução acima, o levantamento de dados foi feito através de 

questionários/inquéritos às maiores empresas de cada setor.  

Numa primeira fase, foram enviados e-mails, cujo modelo pode ser observado no Anexo 1.1., às 10 

maiores empresas do setor do ferro e aço e às duas maiores do setor do cimento. 

Este primeiro envio de e-mails, a solicitar o preenchimento do inquérito, decorreu no dia 20 de março 

de 2017, e nele constava um pedido para que o preenchimento fosse feito até dia 31 de março de 

2017. 

O saldo de respostas a esta primeira fase foi nulo. 

Tabela 1: Saldo de respostas na Fase 1 da recolha de dados. 

Fase Data Método de contacto Respostas 

Primeira fase 23 de março de 2017 Correio eletrónico Nenhuma 

 

Dada esta situação, decidiu-se enviar um lembrete para que o questionário fosse respondido, sendo 

que este lembrete foi enviado no dia 31 de março de 2017. Mais uma vez, até ao dia 28 de abril não 

foi obtida qualquer resposta por nenhuma das entidades contactadas. 

Tabela 2: Saldo de respostas na Fase 2 da recolha de dados. 

Fase Data Método de contacto Respostas 

Segunda fase 31 de março de 2017 Correio eletrónico Nenhuma 

 

Uma vez que esta abordagem, claramente, não estava a resultar, decidiu-se contactar telefonicamente 

cada uma das empresas, sendo que os telefonemas tiveram lugar no dia 3 de maio de 2017.  

Dos telefonemas, feitos às maiores empresas de cada setor, sete foram concluídos com sucesso, 

contudo, alguns dias depois, foram recebidos e-mails informando que não havia possibilidade/recursos 

para responder aos questionários, por parte de três dessas sete empresas. 

Assim sendo, o saldo da última fase de contactos foi o seguinte (a 10 de maio de 2017): 
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Tabela 3: Saldo de resposta na Fase 3 da recolha de dados. 

Fase Data 
Método de 

contacto 

Respostas 

positivas 

Respostas 

negativas 

Terceira 

Fase 

3 de maio de 

2017 
Telefone 4 3 

 

Durantes as semanas seguintes à Terceira Fase de contactos, surgiram as respostas a partir das quais 

se alicerçou o trabalho. 

3.1.2. Inquérito 
O questionário utilizado, presente no Anexo 1.2. A secção “A. Caracterização sumária da entidade”, 

inclui um cabeçalho, onde é requerida informação sobre o respondente e o volume de negócios da 

empresa, e 4 perguntas sobre a tipologia da empresa e o seu enquadramento energético. 

A secção “B. Excesso de calor nas instalações”, inclui 6 perguntas e um espaço para comentários, 

perguntas essas que incidem sobre o estado atual de consumo de energia da empresa, caraterização 

das unidades de dissipação de calor da empresa e perguntas sobre a existência de projetos de 

utilização do excesso de calor. 

Na segunda secção do questionário, há uma lógica de resposta a ser seguida, representada no 

seguinte diagrama: 

Figura 27: Diagrama de preenchimento do inquérito 
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B.1. Consumo de energia da empresa. 

B.2. Tem algum destes tipos de unidades de dissipação de calor (assinalar com um X a opção) 

B.3. Já estudou a possibilidade de utilizar excesso de calor internamente? 

B.4. Se respondeu “Sim” à questão 3, qual foi o resultado? 

B.5. Já estudou a possibilidade de usar o excesso de calor fora do seu site industrial? 

B.6. Se respondeu “Sim” à questão 5, qual foi o resultado? 

B.7. Comentários. 

3.1.3. Validação de dados 
Das quatro respostas que foram obtidas, duas correspondiam a empresas do setor do cimento, e as 

outras duas a empresas do setor do ferro e aço. 

Estes questionários passaram por um processo de validação de dados que consistiu, numa primeira 

fase, no contacto telefónico para esclarecimento de dúvidas. 

Por forma a verificar se os dados eram coerentes foi feito um estudo, com base em literatura existente, 

que tem que ver com padrões de excesso de calor nas indústrias estudadas.  

Através deste estudo, conseguiu-se perceber quais são as fontes de excesso de calor nas indústrias 

relevantes nesta Dissertação, sendo que no setor do cimento, se destacam três fontes [42]: 

• Aeroarrefecedores, utilizados para arrefecer clínquer; 

• Gases de exaustão; 

• Radiação nos fornos. 

Tendo em conta este estudo, a expectativa era que os questionários incluíssem, pelo menos, estas 

fontes de excesso de calor. Uma vez que as respostas aos questionários não convergiram com as 

expectativas, procedeu-se ao contacto com as empresas respondentes, por forma a perceber se, de 

facto, estava a ser feito o aproveitamento deste excesso de calor. Chegou-se à conclusão que não era 

isso que se verificava, mas sim que, em alguns casos, não havia recursos para serem cedidos alguns 

dos dados, ficando o inquérito incompleto. Por forma a não desvirtuar os resultados, foi decidido não 

utilizar, nos cálculos, os dados do inquérito que estava incompleto, tendo sido utilizado apenas um 

inquérito para servir de base à extrapolação para o setor do cimento. 

No setor do ferro e aço destacam-se, como principais fontes de excesso de calor, a radiação em fornos, 

os gases de exaustão e as torres de arrefecimento [43]. Mais uma vez, e após contacto para validação, 

um dos inquéritos manteve-se incompleto, pelo que apenas um foi utilizado, correspondente a uma 

empresa siderúrgica, a Lusosider. Neste setor, optou-se por ir um pouco mais além, e foram realizadas 

algumas visitas às instalações da empresa, por forma a reunir com o responsável pela gestão de 

energia, perceber o processo e validar/identificar de forma mais pormenorizada todas as fontes de 

excesso de calor. 

 

3.2. Tratamento de dados 
Os dados foram recolhidos para tratamento, tal como descrito no subcapítulo anterior, através de 

inquéritos. Foi, portanto, seguida uma abordagem “de baixo para cima” para quantificar o excesso calor 
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em algumas indústrias de cada setor, aplicando, de seguida, uma abordagem “de cima para baixo” 

para extrapolar os dados recolhidos e obter um resultado global para todo o setor. 

3.2.1. Cálculo do excesso de calor 
Depois de recolhidos e validados, os dados foram tratados recorrendo a uma folha de cálculo (Excel). 

Inicialmente, foram consideradas as seguintes fontes para identificar e calcular excesso de calor: 

• Torres de arrefecimento; 

• Aeroarrefecedores; 

• Gases de exaustão em chaminés; 

• Radiação em equipamentos quentes; 

• Arrefecimento natural de efluentes. 

Desta forma, a ideia original seria calcular o excesso de calor, através dos caudais que passam por 

estas unidades de dissipação (no caso das torres de arrefecimento, aeroarrefecedores e gases de 

exaustão em chaminés) e das temperaturas externas e áreas expostas (radiação em equipamentos 

quentes). No entanto, a falta de dados relativamente a caudais (de água em torres de arrefecimento, 

por exemplo), fez com que se optasse por uma abordagem diferente: em vez de se calcular o excesso 

de calor através da diminuição de temperatura da água nas torres de arrefecimento, calculou-se pela 

diminuição de temperatura que a água de refrigeração promovia no produto efluente do processo. 

O primeiro passo do tratamento de dados foi, então, criar uma base de dados em folha de cálculo – 

Excel - que contenha os dados das respostas aos questionários. Para tal, foi criado um documento 

com 7 folhas: a primeira folha, contém informação sobre a caracterização das entidades, disposta da 

forma que se pode observar no anexo 2.1. A segunda folha, tem informação sobre o estado atual dos 

consumos energéticos da empresa, disposta da seguinte forma: 

Tabela 4: Disposição dos dados sobre o estado atual do consumo energético na base de dados. 

 

As restantes folhas do ficheiro da base de dados têm, cada uma, os dados sobre as unidades de 

dissipação de excesso de calor, ou seja:  

• dados sobre as torres de arrefecimento; 

• dados sobre os gases de exaustão; 

• dados sobre a radiação em equipamentos quentes; 

• dados sobre aeroarrefecedores; 

• dados sobre o arrefecimento natural de efluentes. 

3.2.1.1. Torres de arrefecimento 
Através da validação de dados dos inquéritos respondidos, verificou-se que havia dados coerentes 

sobre a existência de torres de arrefecimento de água de refrigeração. A empresa inquirida do setor 
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do cimento, doravante designada “Empresa A”, forneceu dados que representam a soma dos caudais 

de todas as suas torres de arrefecimento.  Os dados foram os seguintes: 

Tabela 5: Dados da Empresa A sobre as suas torres de arrefecimento. 

Setor da entidade Caudal (m3/h) �T (°C) Composição do fluído 

Cimento 115 10 H2O 

 

Para calcular o excesso de calor foi necessário, para além dos dados fornecidos, utilizar a seguinte 

equação: 

 

∆" = $×&'×∆( 

(1) 

Onde: 

$ −$*++*	-$	.//*12 

&' − &*324	-+5-&í78&2	-$	
9

./.℃ 

∆( − <*48*çã2	?-	@-$5-4*@A4*	-$	℃ 

 

Uma vez que se pretende o valor anual de excesso de calor, foi necessário utilizar um valor que 

correspondesse ao número de horas que tem um ano. Como tal, foi utilizado o valor de 8 150 horas 

por ano, sugerido pela heurística de Douglas. Esse valor foi multiplicado pelo caudal (que, estava em 

metros cúbicos por hora) para obter um valor em metros cúbicos por ano. 

De seguida, foi necessário passar esse caudal de volúmico a mássico, conversão feita através da 

equação (2): 

 

B =
$
C 	⟺ $ = C×B 

(2) 

Onde: 

$ −$*++*	-$	./ 

C − <23A$-	-$	$E 

B − $*++*	<23ú$8&*	-$
./
$E 

 

Após a aplicação das equações (1) e (2), os dados estavam no seguinte formato, e o valor de excesso 

de calor nas torres de arrefecimento da Empresa A foi de 10.9 GWh/ano. 
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Tabela 6: Excesso de calor nas torres de arrefecimento da Empresa A. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Cimento 937 250 10 4 181 10.9 

 

Na Lusosider, não foi possível a obtenção de dados sobre o caudal de água que passa pela torre de 

arrefecimento. No entanto, há informação suficiente para calcular o calor que a água que passa pela 

torre de arrefecimento retira do processo. A água de arrefecimento promove uma redução de 

temperatura de 280 °C num produto de aço. Utilizando, como caudal mássico, a produção anual desse 

produto, e como calor específico, o calor específico do aço, conseguiu-se calcular o calor que a água 

retira anualmente ao processo, calor esse que será, aproximadamente, igual ao calor que vai para a 

torre de arrefecimento. Os dados fornecidos foram os seguintes: 

Tabela 7: Dados da Lusosider sobre o material que a água que passa pelas torres de arrefecimento 
arrefece. 

Setor da entidade Caudal (ton/ano) �T (°C) Material 

Ferro e Aço 279 873 280 Aço 

 

O valor de 279 873 toneladas, corresponde à soma da produção anual de dois tipos de produtos por 

parte da Lusosider: 253 376 toneladas de chapa galvanizada por imersão quente e 26 497 toneladas 

de chapa laminada a frio. Os dados para estes dois tipos e produto não são estritamente iguais, mas, 

uma vez que não foi possível recolher dados sobre o processo da chapa laminada a frio, foi feita uma 

aproximação, assumindo-se que os dados são iguais. Esta suposição foi feita uma vez que o rácio 

entre o consumo de gás natural, para a sua produção, e a produção anual (em toneladas) é semelhante 

para estes dois produtos. 

Mais uma vez, aplicando a equação (1), obtém-se o seguinte valor para o excesso de calor na torre de 

arrefecimento da Lusosider: 

Tabela 8: Excesso de calor na torre de arrefecimento da Lusosider. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Ferro e Aço 279 873 280 480 10.4 
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O resumo dos resultados de excesso de calor nas torres de arrefecimento, das empresas cujos 

inquéritos foram aceites após a validação de dados, encontra-se na seguinte tabela: 

Tabela 9: Resumo do excesso de calor nas torres de arrefecimento. 

 Lusosider Empresa A 

Excesso de calor (GWh/ano) 10.4 10.9 

 
3.2.1.2. Gases de exaustão 

Tal como sucedido com as torres de arrefecimento, ambas as empresas, cujos inquéritos foram aceites 

após a validação de dados, têm excesso de calor em gases de exaustão. 

A Empresa A, forneceu os seguintes dados: 

Tabela 10: Dados da Empresa A sobre os seus gases de exaustão. 

Setor da entidade Caudal (m3/hora) �T (°C) Composição do gás 

Cimento 220 000 195 CO2 – 40%; O2 – 9%; N2 – 48.3%; H2O – 2.7% 

 

Mais uma vez, foi necessário passa o caudal de volúmico a mássico, e de horário a anual. Tal como 

nas torres de arrefecimento, foi utilizada a heurística de Douglas para que o caudal seja anual, mas 

desta vez foi utilizada a equação (5) para passar o mesmo de volúmico a mássico: 

 

B =
$
C  

(2) 

5C = $G(	
(3) 

G =
G
H 

(4) 

B =
5×H
G(

 

(5) - (2) + (3) + (4) 

Onde: 

5 − 54-++ã2	-$
I
$J 

H −$*++*	$23*4	-$	.//.$23 

G − &21+@*1@-	?2+	/*+-+	5-47-8@2+	-$
9

.$23. K 

( − @-$5-4*@A4*	-$	K 
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Tabela 11: Massa volúmica ponderada dos gases de exaustão da Empresa A. 

Setor da 

entidade 
Gás 

Pressão 

(Pa) 

Massa 

molar 

(kg/kmol) 

Constante 

Gases 

perfeitos 

(J/kmol.K) 

Temperatura 

(K) 

Massa 

volúmica 

do gás 

(kg/m3) 

Massa 

volúmica 

ponderada 

(kg/m3) 

Cimento 

CO2 

40% 
101 325 44.01 8 314 648.15 0.83 

0.65 

O2 

9% 
101 325 32 8 314 648.15 0.60 

N2 

48.3% 
101 325 28.01 8 314 648.15 0.53 

H2O 

2.7% 
101325 18.02 8314 648.15 0.34 

 

Uma vez calculada a massa volúmica ponderada da mistura dos gases de exaustão, foi possível 

calcular o caudal mássico anual de gases de exaustão, que foi de 1 163 mil toneladas anuais. Neste 

ponto, faltava apenas saber o calor específico da mistura. Nos gases, o calor específico varia, 

significativamente com a temperatura, pelo que foi necessário utilizar as seguintes equações para 

calcular o calor específico médio, de cada gás, e o calor específico médio ponderado da mistura dos 

gases de exaustão [44]: 

 

&5L = G× M + O( + P(J + Q(E + R(S  

(6) 

&5L	TUV =
&5. ?(WJ

WX
Y(  

(7) 

&5TUV = ZL×
[

L\X

&5L 

(8) 

Onde: 

G − &21+@*1@-	A18<-4+*3	?2+	/*+-+	5-47-8@2+ 

( − (-$5-4*@A4*	-$	K 
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M, O, , P, Q, R − <*324-+	@*^-3*?2+ 

Z − 5-4&-1@*/-$	?2	/á+	8	1*	$8+@A4* 

 

Os parâmetros utilizados para calcular o calor específico médio ponderado da mistura de gases de 

exaustão encontram-se disponíveis no anexo 2.2. O valor para Empresa A foi de 1 026 (J/kg.ºC). O 

valor obtido para o excesso de calor nos gases de exaustão foi, então, de: 

Tabela 12: Excesso de calor nos gases de exaustão da Empresa A. 

Setor da entidade 
Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Produtos minerais não 

metálicos 
1 163 115 195 1 026 66.3 

 

Para a Lusosider, o processo de cálculo de excesso de calor nos gases de exaustão foi o mesmo: 

1. Obtenção de dados. 

2. Cálculo de massa volúmica média da mistura, através das equações (2), (3), (4) e (5). 

3. Cálculo do calor específico médio ponderado, através das equações (6), (7) e (8). 

4. Cálculo do excesso de calor através da equação (1). 

Os valores foram, desta forma, os seguintes: 

Tabela 13: Massa volúmica ponderada dos gases de exaustão da Lusosider. 

Setor da 

entidade 
Gás 

Pressão 

(Pa) 

Massa 

molar 

(kg/kmol) 

Constante 

Gases 

perfeitos 

(J/kmol.K) 

Temperatura 

(K) 

Massa 

volúmica 

do gás 

(kg/m3) 

Massa 

volúmica 

ponderada 

(kg/m3) 

Ferro e 

Aço 

CO 

3.7 % 
99988 28.01 8314 623.15 0.54 

0.54 

O2 

0.1% 
99988 32 8314 623.15 0.62 

N2 

93.3% 
99988 28.01 8314 623.15 0.54 

H2 

2.9% 
99988 2 8314 623.15 0.04 
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Os parâmetros do cálculo do calor específico médio ponderado, estão disponíveis no anexo 2.2. Para 

esta entidade, o número de horas anuais utilizado foi 8 300 horas (dado fornecido pela empresa). O 

caudal de 4 161 foi um valor estimado para os gases de exaustão resultantes da queima de gás natural 

nos fornos verticais. 

Tabela 14: Excesso de calor nos gases de exaustão Lusosider. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Ferro e Aço 

39 786 325 1 052 3.8 

4 161 325 1 052 0.4 

 

O resumo dos resultados de excesso de calor nos gases de exaustão das empresas cujos inquéritos 

foram aceites, após a validação de dados, encontra-se na seguinte tabela: 

Tabela 15: Resumo do excesso de calor nos gases de exaustão. 

 Lusosider Empresa A 

Excesso de calor (GWh/ano) 4.2 66.3 

 

3.2.1.3. Radiação em equipamento quentes 
Mais uma vez, a existência de excesso de calor em radiação em equipamentos quentes é um fator 

comum entre a Lusosider e a Empresa A. Este calor, vai ser perdido não só por radiação, mas também 

por convecção [45]. 

A potência calorífica pode, então, ser calculada através da seguinte equação: 

 

` = abcV + ade[f = R×g×h× (iS − (ijbS + ℎ×g×((i − (ijb)	 

(9) 

Onde: 

abcV − &*324	5-4?8?2	524	4*?8*çã2 

ade[f − &*324	5-4?8?2	524	&21<-4&çã2 

R − -$8++8<8?*?-	?2	$*@-48*3 

g − á4-*	?*	+A5-47í&8-	-$	$J 

h − &21+@*1@-	?-	n@-7*1 − o23@p$*1	-$
q

$J. KS 

ℎ − &2-78&8-1@-	?-	@4*1+7-4ê1&8*	?-	&*324	524	&21<-&çã2	-$
q

$J. K 

(i − @-$5-4*@A4*	?*	+A5-47í&8-	-$	K 

(ijb − @-$5-4*@A4*	?*	<8p81ℎ*1ç*	-$	K 
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Os dados fornecidos pelas empresas respondentes ditaram que o material da superfície exposta deste 

equipamento era aço. Uma vez que, para definir qual a emissividade e qual o coeficiente de 

transferência de calor por convecção a utilizar para os cálculos, é necessário saber o material 

específico, e não foi possível obter essa informação, foi feita uma média dos valores encontrados para 

materiais cerâmicos. Assim, obteve-se [46]: 

Tabela 16: Valores utilizados de emissividade e coeficiente de transferência de calor por convecção. 

 Emissividade Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2.K) 

Valor 0.6 16 

 

Os dados fornecidos pela Empresa A foram os seguintes: 

Tabela 17: Dados da Empresa A sobre a radiação em equipamento quentes. 

Setor da entidade Ts (K) Material Área exposta (m2) Tempo de funcionamento (horas/ano) 

Cimento 573.15 Aço 6 027 8 150 (Heurística) 

 

Assumindo uma temperatura de vizinhança como a temperatura de referência de 25 °C (298.15 K), e 

sendo o excesso de calor dado pela equação: 

 
sZ&-++2	?-	&*324

*12 = t2@ê1&8*	&*324í78&*	(`)	×	@-$52	?-	7A1&821*$-1@2/*12 

(10) 

 

Chegou- se ao seguinte valor de excesso de calor, por radiação em equipamentos quentes, na 

Empresa A: 

Tabela 18: Excesso de calor por radiação em equipamento quentes da Empresa A. 

Setor da entidade Ts (K) Tsur (K) Área exposta (m2) Excesso de calor (GWh/ano) 

Cimento 573.15 298.15 6 027 383.3 
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Para calcular o valor de excesso de calor da radiação em equipamentos quentes da Lusosider, as 

premissas utilizadas foram as mesmas que para a Empresa A. Assim sendo, os dados fornecidos pela 

empresa foram: 

Tabela 19: Dados da Lusosider sobre a radiação em equipamento quentes. 

Setor da entidade Ts (K) Material Área exposta (m2) Tempo de funcionamento (horas/ano) 

Ferro e Aço 348.15 Aço 390 8 300 

 

Pela aplicação das equações (9) e (10), chegou-se ao seguinte valor: 

Tabela 20: Excesso de calor por radiação em equipamento quentes na Lusosider. 

Setor da entidade Ts (K) Tsur (K) Área exposta (m2) Excesso de calor (GWh/ano) 

Ferro e Aço 348.15 298.15 390 3.3 

 

A tabela com os valores dos parâmetros utilizados para calcular o excesso de calor por radiação em 

equipamento quentes pode ser consultada no anexo 2.3. 

O resumo dos resultados de excesso de calor, por radiação em equipamentos quentes, das empresas 

cujos inquéritos foram aceites após a validação de dados, encontra-se na seguinte tabela: 

Tabela 21: Resumo do excesso de calor por radiação em equipamentos quentes. 

 Lusosider Empresa A 

Excesso de calor (GWh/ano) 3.3 383.3 

 

3.2.1.4. Aeroarrefecedores 
Ambas as empresas respondentes do inquérito têm aeroarrefecedores nas suas instalações, no 

entanto, durante a validação de dados, chegou-se à conclusão que os aeroarrefecedores da Empresa 

A não constituíam excesso de calor. Isto deve-se ao facto de essa empresa utilizar esse calor, presente 

no ar que passa nos aeroarrefecedores, para secar a biomassa que usa como combustível, CDR – 

Combustível Derivado de Resíduos. Uma vez que o calor é reintegrado, não é considerado excesso 

de calor. 

Assim sendo, apenas a Lusosider tem uma unidade de dissipação de excesso de calor do tipo 

“aeroarrefecedores”. Novamente, a empresa não tem informação sobre o caudal de ar que passa no 

aeroarrefecedor, pelo que o excesso de calor foi calculado através da redução de temperatura que o 
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aeroarrefecedor promove no produto que lá passa, aço. Desta forma, os dados fornecidos foram os 

seguintes, sendo que o caudal de 26 497 é o caudal de chapa laminada a frio, pelo que o excesso de 

calor produzido por esse caudal é estimado/aproximado: 

Tabela 22: Dados da Lusosider sobre o material que é arrefecido pelos aeroarrefecedores. 

Setor da entidade Caudal (ton/ano) �T (°C) Material 

Ferro e Aço 

253 376 390 Aço 

26 497 400 Aço 

 

Obtidos estes dados, calculou-se o excesso de calor nos aeroarrefecedores através da equação (1): 

Tabela 23: Excesso de calor nos aeroarrefecedores da Lusosider. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Ferro e Aço 

253 376 390 480 13.2 

26 497 400 480 1.4 

 

O resumo dos resultados de excesso de calor nos aeroarrefecedores das empresas, cujos inquéritos 

foram aceites após a validação de dados, encontra-se na seguinte tabela: 

Tabela 24: Resumo do excesso de calor por radiação em equipamentos quentes. 

 Lusosider Empresa A 

Excesso de calor (GWh/ano) 14.6 Não aplicável 

 

3.2.1.5. Arrefecimento natural de efluentes  
Finalmente, o arrefecimento natural de efluentes é a última fonte de excesso de calor. Inicialmente, 

nos questionários, nenhuma das empresas inquiridas notificou sobre a existência deste tipo de excesso 

de calor nas suas instalações. No entanto, após algumas visitas às instalações da Lusosider, foi 

possível vislumbrar algumas fontes com potencial. Os dados fornecidos, relativamente a uma solução 

aquosa de ácido clorídrico, tiveram que ser trabalhados por forma a ser possível a sua utilização. O 

primeiro passo, foi, então, calcular o caudal mássico da solução aquosa que vai para a purga. 
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Tabela 25: Massa volúmica da mistura 

Molécula ⍴(kg/m3) 

HCl 33% (l) 1 169.1 
 

Sabendo a massa volúmica das substâncias, o seu volume consumido durante um ano e por aplicação 

da equação 2, foi possível calcular o caudal mássico de consumo por ano: 

Tabela 26: Caudal mássico anual da mistura da purga. 

Consumo anual da solução aquosa de ácido clorídrico (67% H2O, 33% HCl) 12 190 m3 

Conversão para ton/ano 14 252 

 

Neste ponto, para se conseguir calcular o excesso de calor faltava, então, o calor específico da solução 

aquosa de ácido clorídrico. Dados encontrados, revelam apenas o calor específico nos casos em que 

o ácido clorídrico corresponde a 32% e 34% da mistura, pelo que foi feita uma interpolação linear para 

conseguir esse dado no caso em que a mistura contém 33% de ácido clorídrico. 

Tabela 27: Calor específico da mistura da purga [47]. 

% Ácido Clorídrico Calor específico (kJ/kg.K) 

32 2.55 

33 2.53 

34 2.50 

 

Por fim, os dados estavam prontos a ser aplicados na equação (1): 

Tabela 28: Dados da Lusosider sobre arrefecimento natural de efluentes. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 
Efluente 

Ferro e Aço 
 

253 376 45 Aço 

26 497 45 Aço 

253 376 10 Aço 

14 252 60 
Solução aquosa de ácido clorídrico (67% H2O, 

33% HCl) 

 

Com os dados da tabela acima e através da aplicação da equação (1), conseguiu-se chegar aos 

seguintes valores de excesso de calor: 
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Tabela 29: Excesso de calor nos efluentes da Lusosider. 

Setor da 

entidade 

Caudal 

(ton/ano) 

�T 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg.ºC) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

Ferro e Aço 

253 376 45 480 1.5 

26 497 45 480 0.2 

253 376 10 480 0.3 

14 252 60 2530 0.6 

 

O resumo dos resultados de excesso de calor, nos efluentes que arrefecem naturalmente das 

empresas cujos inquéritos foram aceites após a validação de dados, encontra-se na seguinte tabela: 

Tabela 30: Resumo do excesso de nos efluentes que arrefecem naturalmente. 

 Lusosider Empresa A 

Excesso de calor (GWh/ano) 2.6 Não aplicável 

 

3.2.2. Resumo dos cálculos de excesso de calor 
A Tabela 31 mostra os resultados dos cálculos de excesso de calor, discriminados por empresa e 

unidade de dissipação de calor: 

Tabela 31: Quadro resumo dos cálculos de excesso de calor. 

Excesso de calor na unidade de dissipação (GWh/ano) Lusosider Empresa A 

Torres de arrefecimento 10.4 10.9 

Gases de exaustão 4.2 64.6 

Radiação em equipamentos quentes 3.3 383.3 

Aeroarrefecedores 14.6 - 

Arrefecimento natural de efluentes 2.6 - 

Total 35.2 458.8 
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3.2.3. Extrapolação para todo o setor 
Com vista a alcançar os objetivos propostos, que passam por chegar a um valor de excesso de calor 

que represente os setores estudados na íntegra, foi feita uma extrapolação dos resultados obtidos do 

cálculo de excesso de calor nas empresas inquiridas. A extrapolação foi feita com base em dois dados: 

• Volume de negócios anual das empresas e dos setores na íntegra; 

• Consumo energético anual das empresas e dos setores na íntegra. 

Como tal, após o planeamento inicial da estratégia a adotar, foi decidido que os inquéritos deviam 

incluir secções sobre estes dados. Depois de se obter um valor, utilizando cada um dos fatores 

referidos separadamente, calculou-se uma média dos dois valores (excesso de calor extrapolando 

através do volume de negócios e excesso de calor extrapolando através do consumo energético), para 

se obter o resultado final.  

O primeiro passo para se conseguir alcançar o objetivo foi, então, calcular os consumos energéticos 

das empresas inquiridas. Os dados fornecidos pelas empresas foram os seguintes: 

Tabela 32: Dados fornecidos sobre consumos energéticos. 

Setor Energia Tipo Quantidade 

Ferro e Aço 

Combustíveis fósseis Gasóleo 116 m3/ano 

Combustíveis fósseis Gás natural 8 957 979 m3/ano 

Eletricidade  37 961 MWh/ano 

Cimento 

Combustíveis fósseis Gasóleo 1 674 ton/ano 

Combustíveis fósseis Coque de petróleo 265 209 ton/ano 

Combustíveis fósseis Gás natural 221 ton/ano 

Combustíveis fósseis Fuelóleo 781 ton/ano 

Biocombustível Biomassa 116 735 ton/ano 

Eletricidade  312 422 MWh/ano 

 

O consumo energético anual foi calculado através dos dados fornecidos e da seguinte equação: 

 

u21+A$2	-1-4/é@8&2 = w"C	×	`A*1?8@*?- 

(11) 

Onde: 

w"C − 52?-4	&*324í78&2	817-4824	-$
9
./ 

`A*1?8@*?- − ?A4*1@-	A$	*12, -$	./ 

 

Uma vez que alguns dos dados fornecidos vinham com o consumo volumétrico, foi necessário utilizar 

a equação (2) para obter um valor mássico. Após essa conversão, o resultado foi o seguinte: 
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Tabela 33: Consumo anual de gasóleo e gás natural em toneladas [48][49]. 

Setor Energia Tipo 
Massa volúmica 

(kg/m3) 

Quantidade 

(ton/ano) 

Ferro e 

Aço 

Combustíveis 

fósseis 
Gasóleo 850.8 98.7 

Combustíveis 

fósseis 

Gás 

natural 
0.7 6 163 

 

Para finalizar os cálculos, foi necessário descobrir qual o poder calorífico inferior de cada uma das 

fontes de energia utilizadas. Não havendo informação sobre a composição da biomassa utilizada na 

empresa do setor do cimento, recorreu-se a um estudo que quantificou o potencial energético da 

biomassa em Espanha. Dada a proximidade geográfica e semelhança de fauna e flora entre Portugal 

e Espanha, assumiu-se a biomassa utilizada em Espanha teria um poder calorífico semelhante à de 

Portugal. Do estudo, retirou-se [50]: 

Tabela 34: Poder calorífico da biomassa. 

Quantidade de biomassa (ton) Potencial energético (tep) Potencial energético (tep/kg) 

88 667 193 17 286 851 1.95´10-4 

 

Utilizando os dados fornecidos e os valores de poder calorífico inferior dos combustíveis utilizados, 

chegou-se aos seguintes valores:  

Tabela 35: Consumo energéticos das empresas inquiridas [51][52]. 

Setor Energia Tipo 

Energia 

consumida 

(GWh/ano) 

Total 

(GWh/ano) 

Ferro e Aço 

Combustíveis fósseis Gasóleo 1.2 

119.8 Combustíveis fósseis Gás natural 80.7 

Eletricidade  38.0 

Cimento 

Combustíveis fósseis Gasóleo 20.1 

2 801.9 

Combustíveis fósseis Coque de petróleo 2 191.0 

Combustíveis fósseis Gás natural 2.9 

Combustíveis fósseis Fuelóleo 8.7 

Biocombustível Biomassa 266.8 

Eletricidade  312.4 
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Uma vez calculados os consumos energéticos, bastava apenas saber o consumo energético total de 

cada setor para se poder fazer a extrapolação dos dados. Os consumos energéticos anuais, retirados 

do Balanço energético da Direção-Geral de Geologia e Energia foram, para o ano de 2015, de: 

Tabela 36: Consumos energéticos dos setores em estudo [53]. 

Setor Consumo (GWh/ano) 

Cimento 6 647  

Ferro e Aço 2 577 

 

Com estes dados, extrapolou-se linearmente o excesso de calor para os dois setores. Começou-se 

por marcar um ponto inicial que correspondia ao valor de excesso de calor na empresa, no eixo das 

ordenadas, e um valor de consumo energético (ou volume de negócios, dependendo do fator de 

extrapolação), no eixo das abcissas. De seguida, extrapolou-se esse ponto linearmente para obter um 

valor de ordenada que corresponda ao excesso de calor quando o valor de abcissa é igual ao valor do 

consumo energético (ou volume de negócios) de todo o setor para o qual se pretende extrapolar os 

dados. O resultado, utilizando o fator “Consumo energético”, pode ser observado nos seguintes 

gráficos: 

 

Figura 28: Excesso de calor no setor do ferro e aço – extrapolação pelo consumo energético. 

 

Figura 29: Excesso de calor no setor do cimento – extrapolação pelo consumo energético. 
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Para efetuar a extrapolação a partir do volume de negócios, das empresas inquiridas e dos seus 

setores correspondentes, utilizaram-se os seguintes dados, retirados das estatísticas de Produção 

Industrial do INE para o ano de 2015: 

Tabela 37: Dados utilizados para extrapolação através dos volumes de negócios [54]. 

  Ferro e Aço Cimento 

Volume de negócios (milhões de euros) 

Empresa 180 260 

Setor 2 299 560 

 

Com os dados da tabela acima, e mais uma vez extrapolando linearmente, chegou-se aos seguintes 

resultados: 

 

Figura 30: Excesso de calor no setor do ferro e aço – extrapolação pelo volume de negócios. 

 

Figura 31: Excesso de calor no setor do cimento – extrapolação pelo volume de negócios. 
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Finalizada que estava a tarefa de calcular o excesso de calor extrapolando através de dois fatores, foi 

feita uma média dos dois valores, para se obter um valor global de excesso de calor no setor do ferro 

e aço, e calculada a amplitude dos resultados. Estes, podem ser conferidos na tabela seguinte: 

Tabela 38: Valores finais de excesso de calor nos setores do Ferro e Aço e do Cimento. 

 Ferro e Aço Cimento 

Extrapolação utilizada 
Consumo 

energético 

Volume de 

negócios 

Consumo 

energético 

Volume de 

negócios 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 
754 449 1088 988 

Excesso de calor 

ponderado (GWh/ano) 
602 ± 153 (25%) 1 038 ± 50 (5%) 

 

Como se pôde observar anteriormente, os valores tendo em conta o consumo energético e o volume 

de negócios são relativamente diferentes (principalmente no setor do ferro e aço). Isto deve-se ao facto 

de haver indústrias nesse setor que produzem produtos com elevado valor acrescentado. No caso do 

cimento, como é um produto pouco diferenciado, a diferença foi menor.  

Na extrapolação de dados sobre excesso de calor, pode-se considerar que o fator “Consumo 

energético” é mais preponderante que o fator “Volume de negócios”. Como tal, se assumirmos uma 

ponderação de 25 % para o volume de negócios, e 75% para o consumo energético, obtém-se o 

resultado de 678 GWh/ano.  

Fazendo a média simples, os valores obtidos são de 602 GWh/ano e 1 038 GWh/ano para os setores 

do ferro e aço e do cimento, respetivamente. No entanto, é de salientar que a diferença entre a média 

e os extremos associada ao setor do ferro e aço é, significativamente, alta (25%). Isto deve-se, como 

referido anteriormente, à maior heterogeneidade deste setor.  
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4. Estudo de caso: Lusosider 
A Lusosider é umas das maiores empresas em Portugal na área da siderurgia, e tem feito uma aposta 

no aumento da eficiência energética, estando incluído nesta aposta o aproveitamento do excesso de 

calor. Neste capítulo é apresentada a evolução da Lusosider, sendo contemplado todo o percurso da 

Lusosider até à sua atividade atual. É ainda feita uma breve descrição do seu processo produtivo e, 

por fim, são apresentadas oportunidades e um estudo sobre a viabilidade das aplicações de 

aproveitamento de excesso de calor.  

 

4.1. Evolução da empresa 
A história da Lusosider começa antes da sua génese, quando, em 1944, é aprovada a lei sobre o 

Fomento o Reorganização Industrial, assente no princípio de que era “prioritário existir uma Siderurgia 

em Portugal”. Assim, 15 anos depois da lei ter sido aprovada, é inaugurada a Siderurgia Nacional, no 

Seixal. Durante anos a Siderurgia Nacional foi um motor da economia, no entanto, na década de 1970, 

ocorreu o chamado “Choque Petrolífero” que, aliado à instabilidade política vivida em Portugal, levou 

à nacionalização da Siderurgia Nacional (S.N.), em 1975 [55]. 

Depois desse período, deu-se uma alteração nas condições políticas, económicas e sociais, o que 

originou, em 1985, o processo de reprivatização da S.N., sendo que o processo, concluído em 1994, 

dividiu o grupo em três empresas: S.N. – Serviços, S.N. – Longos e S.N. – Planos. Dada esta 

conjuntura, em 1995, o Governo Português decide vender 90% da S.N. – Planos ao consórcio da 

Lusosider, havendo uma mudança do seu nome para “Lusosider – Aços Planos S.A.”, em 1996 [55]. 

A fábrica da Lusosider, instalada na Aldeia de Paio Pires, Seixal, possui uma área de 391 mil metros 

quadrados, sendo que desses, 65 mil são de área coberta. São produzidos, essencialmente, três tipos 

de produtos, a partir de bobinas de aço: 

- Chapa galvanizada por imersão quente; 

- Chapa laminada a frio; 

- Decapado e/ou oleado [56]. 

Atualmente, a Lusosider tem um volume de negócios na ordem dos 180 milhões de euros anuais, 

correspondentes a uma produção de cerca de 420 mil toneladas. 

 

4.2. Processo produtivo 
A Lusosider utiliza, como matéria-prima, bobinas de aço laminadas a quente, sendo que, a partir 

destas, produz três produtos: chapa galvanizada por imersão quente, chapa laminada a frio e 

decapado e/ou oleado.  

Para obter os seus produtos acabados, as bobinas de aço podem passar diferentes processos: 

• Decapagem; 

• Laminagem a frio em trem reversível; 

• Fornos de recozimento vertical, trem de encruamento (se o produto final for chapa laminada a 

frio); 

• Galvanização por imersão quente. 



 49 

Na decapagem, operação que se dá em três tanques, as bobinas são lavadas com uma solução 

aquosa de ácido clorídrico, com o intuito de remover os óxidos de ferro da superfície da chapa. 

Seguidamente, passa por um tanque onde é lavada, podendo ou não, de seguida, ser oleada. Este é 

o único processo por onde passa o produto final “Decapado e/ou oleado”, no entanto, todos os produtos 

passam por este processo. 

A operação de laminagem a frio consiste na redução da espessura da chapa, consoante as 

especificações dos clientes. Para este processo, avançam os produtos finais “Chapa galvanizada por 

imersão quente” e “Chapa laminada a frio”. 

A chapa laminada a frio, passa depois para fornos verticais, onde é recozida, passando por último pelo 

trem de encruamento. 

A chapa galvanizada por imersão quente, depois do trem de laminagem, passa para os fornos de 

recozimento. O recozimento, que consiste inicialmente num pré-aquecimento da chapa até uma 

temperatura de 750ºC, permite que o material tome as propriedades mecânicas do produto acabado. 

Após o recozimento, ocorre o processo de galvanização. Para que tal possa ocorrer, a chapa é 

arrefecida até aos 470°C, através de 6 Jets, sendo depois mergulhada numa cuba com Zinco a 460ºC 

(caso se pretenda obter o produto final “Chapa galvanizada por imersão quente”). Uma vez revestida 

de Zinco, a chapa passa por aeroarrefecedores, por forma a descer a sua temperatura até 70ºC, 

passando depois por um circuito que visa alongá-la. Por fim, é submetida a um tratamento anticorrosivo 

por cromatagem. 

O Figura 32 ilustra os processos utilizados para fabricar cada um dos três produtos acabados: 

Figura 32: Diagrama de processos da Lusosider. 
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4.3. Oportunidades identificadas 
No decorrer da análise realizada sobre o estado atual e o potencial térmico do processo da Lusosider, 

foram identificadas várias fontes de excesso de calor, e, em algumas dessas, foi possível vislumbrar 

situações com potencial económico. 

No processo de decapagem, são feitas, pontualmente, descargas dos tanques que contêm a solução 

aquosa, quando estes ficam saturados de ferro (atingem um nível de óxido de ferro na ordem do 125 

gramas por litro). Esta solução é enviada para uma ETARI a cerca de 85ºC, constituindo, portanto, 

uma fonte de excesso de calor. 

Figura 33: Excesso de calor no processo de decapagem. 

Desta forma, e através de dados fornecidos pela empresa, relativamente ao consumo anual da solução 

aquosa de ácido clorídrico, foi possível calcular um valor aproximado do excesso de calor libertado 

para a ETARI.  

Tabela 39: Excesso de calor na mistura da purga. 

Massa 

(ton/ano) 

Calor específico 

(kJ/kg.ºC) 

Variação de Temperatura 

(°C) 

Excesso de calor 

(GWh/ano) 

14 252 2.53 60 0.6 

 

Os gases de exaustão provenientes da combustão de gás natural utilizado para aquecer os fornos de 

recozimento (verticais e o da galvanização) são outra unidade de dissipação de excesso de calor. 

Estes gases, no forno utilizado antes da galvanização, são enviados para o meio ambiente através de 

uma chaminé, com o caudal de cerca de perto de 9000 m3 por hora. Contudo, não foi possível recolher 

dados sobre os caudais dos gases resultantes da queima de gás natural nos fornos verticais. 

Sabendo a sua composição e temperatura, foi possível calcular o excesso de calor dissipado nestes 

gases. 
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Figura 34: Forno de recozimento, integração dos gases de exaustão. 

Como se pode verificar na figura, parte dos gases de exaustão proveniente da queima de gás natural 

(CH4) são integrados em várias zonas do forno, por forma a integrar algum do calor proveniente dessa 

queima. No entanto, há uma parte do calor que sai pela chaminé, constituindo excesso de calor. 

Esse excesso de calor encontra-se a 350 °C, dado que se pôde retirar do programa de monitorização 

utilizado: 

 

Figura 35: Forno de recozimento, gases de exaustão na chaminé. 



 52 

Tendo o caudal por hora, o número de horas que o forno funciona por ano (8 300 horas), a temperatura 

dos gases de exaustão e a sua composição, foi possível calcular o excesso de calor existente nos 

gases de exaustão. Os cálculos necessários para determinar a massa volúmica e o calor específico 

do gás estão representados na tabela 13 e no anexo 2.2.  

Tabela 40: Excesso de calor nos gases de exaustão. 

Entidade Caudal (ton/ano) �T (°C) Calor específico (J/kg.ºC) Excesso de calor (GWh/ano) 

Lusosider 39 786 325 1 052 3.8 

 

Os processos de recozimento e galvanização são os que têm mais potencial físico: no recozimento, a 

chapa é pré-aquecida até aos 660 °C, por chama direta, sendo depois aquecida até aos 750ºC, através 

de tubos radiantes. De seguida, é arrefecida até aos 470ºC através de 6 jets (permutadores de calor). 

Os Jets são permutadores de calor que usam água como fluído. Uma vez que a água destas unidades 

de arrefecimento tem um circuito fechado, não foi possível o fornecimento de dados sobre o caudal de 

água que passa pelos Jets, tornando inviável o cálculo do excesso de calor a partir dos mesmos. Por 

forma a ultrapassar esta limitação, calculou-se o excesso de calor através da diminuição de 

temperatura que é promovida na chapa, utilizando como caudal a produção anual de chapa 

galvanizada por imersão quente, como calor específico o calor específico do Aço e o intervalo de 

temperaturas correspondente à diferença de temperatura da chapa antes e depois de passar pelos 

Jets. 

Figura 36: Representação dos Jets após o forno de cozimento e antes da imersão na cuba de Zinco. 
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Quando sai do forno, a chapa perde, naturalmente, mais 10ºC (excesso de calor por arrefecimento 

natural de efluentes), sendo imersa na cuba de Zinco a 460ºC (se for chapa galvanizada por imersão 

a quente). 

No que diz respeito aos fornos verticais, não foi possível recolher dados sobre o processo de 

arrefecimento da chapa. 

O balanço de excesso de calor desta fase da operação será dado, então, pela diminuição de 

temperatura promovida pelos Jets e pelo arrefecimento natural de chapa antes de ser imersa na cuba 

de Zinco. 

Os resultados dos cálculos desse excesso de calor estão discriminados na seguinte tabela: 

Tabela 41: Excesso de calor depois do recozimento e antes da imersão na cuba de Zinco. 

Descrição 
Caudal 

(ton/ano) 

Calor 

específico 

(J/kg.°C) 

Variação de 

temperatura (°C) 

Excesso de 

calor 

(GWh/ano) 

Redução de temperatura 

promovida pelos Jets 
253 376	 480 280 9.4 

Arrefecimento natural de chapa 

antes da imersão em Zinco 
253 376 480 10 0.3 

 

Depois de banhada a Zinco (chapa galvanizada por imersão quente), a chapa passa por 

aeroarrefecedores, diminuindo a sua temperatura até aos 70ºC. Esta diminuição de temperatura 

também constitui excesso de calor, com a seguinte magnitude: 

Tabela 42: Excesso de calor nos aeroarrefecedores. 

Descrição 
Caudal 

(ton/ano) 

Calor 

Específico 

(J/kg.°C) 

Variação de 

temperatura 

(°C) 

Excesso de 

calor 

(GWh/ano) 

Redução de temperatura 

promovida pelos 

aeroarrefecedores na chapa 

galvanizada 

253 376 480 390 13.2 

 

Uma vez atingida essa temperatura, inicia-se o processo de alongamento, após o qual se dá a 

cromatagem. Saindo da cromatagem a 70ºC, verifica-se um novo potencial de excesso de calor, por 

arrefecimento natural do efluente (chapa galvanizada por imersão quente).  
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Tabela 43: Excesso de calor no arrefecimento natural da chapa após cromatagem/ após passar pelos 
aeroarrefecedores. 

Descrição 
Caudal 

(ton/ano) 

Calor 

Específico 

(J/kg.°C) 

Variação de 

temperatura (°C) 

Excesso de 

calor 

(GWh/ano) 

Arrefecimento natural após 

cromatagem (chapa 

galvanizada) 

253 376 480 45 1.5 

 

Por fim, também se verificou a existência de radiação em equipamentos quentes, podendo o valor 

dessa radiação ser quantificado conforme mostra a seguinte tabela: 

Tabela 44: Excesso de calor por radiação em equipamento quentes. 

Empresa Ts (K) Tsur (K) Área exposta (m2) Excesso de calor (GWh/ano) 

Lusosider 348.15 298.15 390 3.3 

 

4.4. Viabilidade da aplicação de tecnologias de aproveitamento de excesso 
de calor 

Depois de quantificado o excesso de calor, o objetivo desta Dissertação centra-se em apresentar 

possíveis soluções de aproveitamento do mesmo, tendo em conta as tecnologias apresentadas no 

capítulo “2.3.2 Tecnologias de aproveitamento”. 

Neste caso, foram feitos estudos sobre a viabilidade de implementação de permutadores de calor, 

sendo identificadas duas fontes com potencial económico: a potência térmica dos compressores e os 

gases de exaustão provenientes da combustão de gás natural, na fase de pré-aquecimento do 

processo de galvanização. 

Há outras fontes que, embora tenham um potencial físico interessante, não têm potencial económico, 

principalmente devido à distância física entre a fonte de excesso de calor e o ponto onde este poderia 

ser reutilizado. 

4.4.1. Potência térmica dos compressores 
O processo produtivo da Lusosider é apoiado por duas centrais relevantes no âmbito desta 

Dissertação: a central de vapor e a central de ar comprimido. Atualmente, a central de ar comprimido 

é constituída por 5 compressores, que funcionam a velocidade constante, mas é previsto a 

implementação de um projeto de otimização, no qual um dos compressores será substituído por um 

compressor de velocidade variável, sendo que neste novo compressor há potencial para ser 

implementado um permutador de calor. Este permutador possibilita que a potência térmica dissipada 
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no novo compressor seja aproveitada para pré-aquecer a água que alimenta as caldeiras na central 

de vapor, promovendo poupança energética. 

Figura 37: Posição das centrais de vapor e ar comprimido no site industrial [adaptado: Google Maps]. 

O novo compressor a instalar, de velocidade variável e isento de óleo, é o compressor de referência 

ZR500 VSD da Atlas Copco, sendo a unidade de recuperação de excesso de calor o permutador de 

calor com a referência ER 650, da mesma marca. Este compressor, no qual o líquido de refrigeração 

é, em vez de óleo, água tratada, tem um balanço energético que pode ser sumarizado como mostram 

as seguintes figuras: 

 

 

 

 

 

Figura 38: Balanço energético simplificado no novo compressor [57]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Balanço energético do novo compressor [57]. 
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Tal como descrito nas figuras 38 e 39, a energia elétrica não é o único input do compressor. Para além 

da energia elétrica, também o ar atmosférico vai produzir excesso de calor, uma vez que ao ser 

aspirado vai adicionar vapor de água ao ar comprimido, vapor esse que contém calor que é libertado 

aquando da condensação desse gás, nos refrigeradores de ar intermédio e final. Poderemos 

contabilizar um reaproveitamento de 5% a 20% do input de energia elétrica proveniente da 

condensação do vapor de água. Os compressores reduzem o volume do ar para que a pressão 

aumente. Como pressão e temperatura são diretamente proporcionais, o ar atinge temperaturas 

elevadas, de cerca de 200ºC, à saída do elemento de baixa pressão, bem como à saída do elemento 

de alta pressão. Como outputs do sistema de ar comprimido, verifica-se ar comprimido isento de óleo 

e excesso de calor. Este excesso de calor será utilizado para pré-aquecer a água que alimenta as 

caldeiras na central de vapor, através da unidade de recuperação de calor ER 650. Poderemos 

contabilizar um reaproveitamento de 80% a 105% do calor total gerado pela energia elétrica (uma vez 

que, como referido anteriormente, vai ser possível aproveitar calor proveniente da condensação do 

vapor de água). Esta unidade está, evidentemente, ligada ao compressor através de tubagens, 

podendo receber água de refrigeração de mais do que um compressor. O indicador “650” da referência 

significa que este permutador pode recuperar potência calorífica até 650 kW. O circuito de recuperação 

de calor é descrito pelo fabricante da seguinte forma [57]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Circuito de recuperação de calor [57]. 
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O sistema de recuperação de energia tem como inputs: 

• Energia elétrica; 

• Calor proveniente da refrigeração do compressor; 

• Água de refrigeração da torre de refrigeração. 

 Como outputs tem: 

• Saída de água quente para a Central de Vapor, Permutador Cliente; 

• Saída para de água quente para a Torre de Refrigeração, Permutador de Reserva; 

• Saída para entrada de água fria no compressor de ar. 

Fazendo uma antevisão do que vai ser a futura operação da instalação, verifica-se que a água quente 

que sai do compressor, entra no sistema de recuperação de energia ER650. Esta água quente vai 

ceder o calor a um permutador, chamado “Permutador Cliente”. Este, permuta o calor com a água a 

ser aquecida, proveniente da central de vapor, e que será reenviada para o mesmo local depois do 

aquecimento. É, portanto, neste permutador de calor que ocorre a troca de calor relevante para 

alcançar as poupanças que se pretendidas com a implementação deste projeto. Existe um outro 

permutador, o “Permutador de Reserva”, que recebe calor em excesso e o entrega à água de 

refrigeração que, por sua vez, o vai fazer dissipar na torre de refrigeração. Este fenómeno ocorrerá 

sempre que a permuta cliente seja insuficiente ou o sistema esteja em conservação, mantendo deste 

modo água de refrigeração do compressor a uma temperatura adequada à função. A unidade de 

recuperação de calor também dispõe de uma “Bomba de Água de Reserva”, que bombeia água para 

o circuito de refrigeração a velocidade variável (consoante a necessidade), caso a bomba principal 

pare. 

Uma vez entendidos o funcionamento e os princípios da tecnologia, foi possível calcular o potencial de 

poupança que pode ser conseguido através da mesma. 

Dados fornecidos pela Lusosider, revelaram que a produção anual de vapor é de, aproximadamente, 

30 000 toneladas, para as quais são necessárias 33 000 toneladas de água e 23 GWh de energia. 

Atualmente, a água que alimenta as caldeiras da central de vapor encontra-se a 18ºC, pelo que a 

poupança energética será o correspondente à seguinte diferença: 

 

t2A5*1ç*	-1-4/é@8&*	*1A*3 = u21+A$2	*1A*3	?-	á/A*× ℎáxjc	yJ.z℃ − ℎáxjc	X{℃                                   

(12) 

Onde: 

u21+A$2	*1A*3	?-	á/A*	(
./
*12) 

ℎáxjc − -1@*358*	?*	á/A*	(
.9
./) 

 

O valor de temperatura 62.5ºC corresponde à média do intervalo de temperaturas a que se espera 

conseguir converter a água de alimentação das caldeiras (entre 60ºC e 65ºC). Com os valores da 

tabela abaixo, aplicados na equação (12), chegou-se ao seguinte resultado: 
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Tabela 45: Poupança energética anual após implementação. 

Consumo de água 
(ton/ano) 

Entalpia da água a 
18ºC (kJ/kg) 

Entalpia da água a 
62.5 (kJ/kg) 

Poupança energética 
(GWh/ano) 

33 000 75.6 261.7 1.7 

 

Desta forma, conclui-se que a poupança energética que se pode alcançar com a implementação deste 

projeto de otimização energética pode chegar aos 1.7 GWh/ano. Calculada a poupança energética 

possível de se alcançar, passou-se ao cálculo da poupança financeira. O objetivo da central de vapor 

é aquecer a água de alimentação até aos 104ºC, pelo que o custo de aquecer a água até essa 

temperatura é dado pela diferença entre a entalpia da água a 104ºC e a entalpia da água de 

alimentação, multiplicada pelo custo do kWh de Gás Natural (o Gás Natural é o combustível utilizado 

para aquecer a água de alimentação das caldeiras da central de vapor), conforme sugere a seguinte 

expressão: 

 

uA+@2	*1A*3	 = 	u21+A$2	*1A*3	?-	á/A*× ℎáxjc	X|S℃ − ℎáxjc	WUT'Ubc}jbc	c~LTU[}cçãe ×uA+@2�Ä                  

(13) 

Onde: 

uA+@2�Ä − uA+@2	do	1	kWh	de	Gás	Natural, em	€	por	kWh  

 

Assim sendo, a poupança financeira anual conseguida através da diminuição do consumo de gás 

natural resultante da implementação deste projeto é dada pela diferença entre o custo anual utilizando 

água de alimentação a 18ºC e o custo anual utilizando água de alimentação a 62.5ºC: 

 

t2A5*1ç*	*1A*3 = 	uA+@2	*1A*3WUT'.c~LTU[}cçãe	X{℃ − uA+@2	*1A*3WUT'Ubc}jbc	c~LTU[}cçãe	yJ.z℃ 

(14) 

 

Através destas equações (13) e (14), chegaram-se aos seguintes valores: 

Tabela 46: Custo atual de aquecimento da água utilizada para produção de vapor. 

Custo do kWh 

de Gás 

natural 

(€/kWh) 

Consumo de água 

(ton/ano) 

Entalpia da 

água a 

104ºC 

(kJ/kg) 

Entalpia da 

água a 18ºC 

(kJ/kg) 

Consumo 

energético 

(kWh/ano) 

Custo 

anual 

(€/ano) 

0.037 33 000 431.7 75.6 3 264 464 119 897 
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Tabela 47: Custo otimizado de aquecimento da água utilizada para produção de vapor. 

Custo do kWh 

de Gás 

natural 

(€/kWh) 

Consumo de água 

(ton/ano) 

Entalpia da 

água a 

104ºC 

(kJ/kg) 

Entalpia da 

água a 

62.5ºC 

(kJ/kg) 

Consumo 

energético 

(kWh/ano) 

Custo 

anual 

(€/ano) 

0.037 33 000 431.7 261.7 1 558 375 57 236 

 

Os resultados mostram o custo anual utilizando água de alimentação a 18ºC (Tabela 46) e a 62.5ºC 

(Tabela 47). A poupança financeira, conseguida através da redução do consumo de gás natural 

consequente da implementação deste projeto será, assim, de mais de 62 000 euros por ano. 

Tabela 48: Poupança promovida pela implementação do projeto. 

Custo anual utilizando água de 

alimentação a 18ºC (€/ano) 

Custo anual utilizando água de 

alimentação a 62.5ºC (€/ano) 

Poupança anual 

(€/ano) 

119 897 57 236 62 661 

 

Calculada a poupança anual, e sabendo o custo do investimento, foi possível calcular o período de 

retorno do investimento, através da seguinte fórmula [58]: 

 

t-4í2?2	?-	4-@2412	?2	81<-+@8$-1@2 =
uA+@2	?2	81<-+@8$-1@2	(€)

t2A5*1ç*	*1A*3	( €*12)
 

(15) 

Tabela 49: Período de retorno do investimento. 

Custo do investimento (€) Poupança anual (€/ano) 
Período de retorno do 

investimento 

75 000 62 661 1 ano e 3 meses 

 

Conclui-se, desta forma, que o projeto de implementação do novo compressor com unidade de 

recuperação de excesso de calor tem um período de retorno do investimento de, aproximadamente, 

um ano e três meses. 

4.4.2. Gases de exaustão 
Para aproveitamento do excesso de calor nos gases de exaustão, estudou-se a possibilidade de utilizar 

os mesmos para secagem das lamas provenientes da ETARI. 
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Figura 41: Processo da ETARI. 

A designação lamas corresponde ao que se retira dos efluentes que entram na ETARI que não é 

libertado para o Rio Coina. Este efluente contém várias substâncias líquidas e sólidas, sendo que parte 

da sua composição, mais concretamente 45%, é água. 

Atualmente, as lamas estão armazenadas num parque próprio para o efeito no exterior das instalações, 

conforme mostra a Figura 42: 

Figura 42: Depósito de lamas provenientes da ETARI. 

Todos os anos, a Lusosider tem custos logísticos de armazenamento, carregamento e transporte 

destas lamas, sendo que o aproveitamento do excesso de calor presente nos gases de exaustão pode 

diminuir estes custos, uma vez que os gases podem ser utilizados para secar as lamas (vaporizando 

parte da água que está nas lamas). Consequentemente, o volume de lamas diminui e, assim, baixam-

se os custos logísticos associados à operação. 
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Para estudar corretamente a viabilidade deste projeto, é necessário ter em conta custos de construção 

civil associados ao desenvolvimento de uma estrutura que proteja as lamas do ambiente (estufa), mais 

concretamente, da chuva (após secar as lamas, estas não podem estar expostas à chuva sob pena de 

ganharem mais volume novamente), e que tivesse um sistema de ventilação associado. Não tendo 

sido pedido nenhum orçamento a alguém especializado em construção, estimou-se que o custo da 

estrutura necessária ronda os 30 000 euros. 

Para além dos custos de construção da estrutura, também será necessário um permutador de calor 

que faça trocas de calor entre os gases de exaustão e ar, apoiado por um ventilador que transporte os 

gases de exaustão até ao permutador. Este dispositivo, também conhecido por recuperador de ar/gás 

quente, tem um custo que ronda os 40 000 euros, enquanto que o ventilador pode chegar aos 10 000 

euros, segundo dados estimados fornecidos pela Lusosider. 

Figura 43: Instalação de secagem das lamas provenientes da ETARI. 

O projeto baseia-se, portanto, em criar uma estufa que tenha um sistema de ventilação que receba ar 

quente proveniente do permutador gás/ar. Esse sistema de ventilação controla a atmosfera dentro da 

estufa, retirando o ar saturado de vapor de água e injetando ar quente. Esse ambiente quente e seco 

vai permitir a secagem das lamas. 
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Figura 44: Exemplo de recuperador de calor de gases de exaustão. 

O custo de investimento ascenderá aos 80 000 euros, que incluem o permutador de calor, o ventilador 

e a estrutura necessária. 

Tendo uma produção anual de lamas na ordem das 6 700 toneladas (45% água, que corresponde a   

3 015 toneladas), e um potencial de excesso de calor em gases de exaustão de 3.8 GWh por ano, é 

necessário saber se o potencial de excesso de calor é suficiente para vaporizar toda a água das lamas. 

Para tal, aplicou-se a seguinte equação, que define o calor necessário para evaporar uma determinada 

massa de água: 

 

` = $×&5áxjc×∆( + $×wfc' 

(16) 

Onde: 

$ −$*++*	?-	á/A*	-$	./ 

&5áxjc − &*324	-+5-&í78&2	?*	á/A*	-$
9

./.℃ 

∆( − ?87-4-1ç*	-1@4-	*	@-$5-4*@A4*	?*	á/A*	-	80℃	-$	℃ 

wfc' − &*324	3*@-1@-	?-	<*5248p*çã2	?*	á/A*	-$
9
./ 

Sabendo que a água que se pretende vaporizar tem 3 015 toneladas de massa e se encontra a 25 °C 

(temperatura de referência), o valor de energia necessário para evaporar essa quantidade de água é: 

Tabela 50: Calor necessário para secar as lamas. 

m (ton) cpágua (J/kg.°C) DT (°C) Lf (kJ/kg) Q (GWh) 

3 015 4 181 55 2 256 2.1 
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Como há um potencial de excesso de calor de 3.8 GWh/ano presente nos gases de exaustão, conclui-

se que esse calor é suficiente para evaporar toda a água das lamas proveniente da ETARI. Dado que 

os custos logísticos de transporte e manuseamento das lamas são de 27 euros por tonelada, foi 

possível calcular a poupança associada à redução de massa promovida pela evaporação da água, 

através da seguinte equação: 

 
t2A5*1ç*

*12 =
27€
@21 ×(H*++*	@2@*3	(@21) − H*++*	H23ℎ*?*	(@21)) 

(17) 

Tabela 51: Poupança anual promovida pela secagem das lamas da ETARI. 

Custo (€/ton) Massa total (ton/ano) Massa molhada (ton/ano) Poupança (€/ano) 

27 6 700 3 015 99 495 

 

Calculado o valor da poupança e o valor do investimento, obteve-se o período de retorno do 

investimento, através da equação (15): 

Tabela 52: Período de retorno do investimento. 

Custo do investimento (€) Poupança anual (€/ano) Período de retorno do investimento 

80 000 99 495 10 meses 

 

Conclui-se desta forma que o projeto de aproveitamento do excesso de calor dos gases de exaustão, 

provenientes do forno da galvanização, tem um período de retorno do investimento de, 

aproximadamente, 10 meses. 
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5. Conclusões e trabalho futuro 
 
A presente Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial, aborda 

a temática do excesso de calor na indústria. Foi efetuada uma revisão bibliográfica e foram 

apresentados conceitos sobre integração de processos químicos, excesso de calor e metodologias 

para quantificar e utilizar excesso de calor.  

Após a apresentação do estado de arte, sobre consumos e eficiência energéticas, percebeu-se o quão 

crucial é o tema do excesso de calor neste contexto, e a importância do seu aproveitamento para 

diminuir o consumo de energia primária e, consequentemente, emissões de gases de efeito de estufa. 

Em geral, o excesso de calor industrial é dissipado através de torres arrefecimento, aeroarrefecedores, 

gases de exaustão, radiação em equipamento quentes e através do arrefecimento natural de efluentes. 

As tecnologias mais tradicionais para essa utilização interna de excesso de calor são a bomba de calor 

e os permutadores de calor. Se o excesso de calor não puder ser utilizado internamente, pode ser 

aplicado noutras industrias locais ou em sistemas de aquecimento/arrefecimento de comunidades 

locais. Dada a importância deste tema (por questões de sustentabilidade, financeiras, etc.) foi muito 

importante conseguir quantificar o excesso de calor nos setores do ferro e aço e do cimento.  

A metodologia utilizada para calcular o excesso de calor dos setores da indústria portuguesa propostos 

foi, inicialmente, uma metodologia “de baixo para cima”, na qual se tentou inquirir as maiores indústrias 

de cada setor. Foram contactadas as 10 maiores empresas do setor do ferro e aço, e as duas maiores 

do setor do cimento, tendo havido várias fases de contactos, através de envio de correio eletrónico e 

telefonemas. Das empresas que responderam aos contactos, verificou-se que apenas quatro tinham 

recursos disponíveis para responder ao inquérito, e dessas quatro, apenas para duas (Lusosider e 

Empresa A) foram utilizadas as respostas, uma vez que dois dos inquéritos não foram aceites após a 

validação de dados.  

Depois da recolha e validação de dados, foi possível calcular o excesso de calor nas indústrias 

inquiridas. Para tal, foi utilizada uma folha de cálculo onde se usaram conceitos físicos, químicos e 

termodinâmicos, sendo possível chegar aos valores de excesso de calor de 35 GWh/ano para a 

Lusosider, e 459 GWh/ano para a Empresa A. Para se conseguir obter um valor para todo o setor, 

aplicou-se uma metodologia “de cima para baixo”, extrapolando os resultados obtidos para o excesso 

de calor, nas empresas inquiridas, através de dados sobre o seu consumo energético e volume de 

negócios. Fazendo a média simples, os valores obtidos são de 602 GWh/ano e 1 038 GWh/ano para 

os setores do ferro e aço e do cimento, respetivamente. Estes valores têm uma amplitude relativamente 

à média, que foi de 25% para o setor do ferro e aço, e de 5% para o setor do cimento. É de salientar 

que a diferença entre a média e os extremos associada ao setor do ferro e aço é, significativamente, 

alta (25%). Isto deve-se ao facto de este ser um setor mais heterogéneo, que fabrica produtos com 

elevado valor acrescentado. 

Na extrapolação de dados sobre excesso de calor, pode-se considerar que o fator “Consumo 

energético” é mais preponderante que o fator “Volume de negócios”. Como tal, se for considerada uma 

ponderação de 25% para o volume de negócios, e 75% para o consumo energético, obtém-se o 

resultado de 678 GWh/ano para o setor do ferro e aço. 
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Das duas empresas cujos inquéritos foram aceites na validação de dados, verificou-se a existência de 

todos os tipos de dissipação acima citados em, pelo menos, umas das empresas. 

Foi ainda possível desenvolver, para a Lusosider, uma das maiores empresas do setor do ferro e aço, 

mais concretamente, do ramo siderúrgico, um estudo aprofundado com alternativas para utilização de 

uma parte do potencial de excesso de calor dessa empresa. A primeira parte do trabalho desenvolvido 

nessa empresa foi, justamente, confirmar o potencial de excesso de calor da mesma, embora não se 

tenha conseguido confirmar o potencial para parte do processo do produto “Chapa Laminada a Frio” 

(estimado no capítulo 3), por falta de dados. Esse excesso de calor estava presente em gases de 

exaustão, radiação em equipamentos quentes, arrefecimento natural de efluentes, torres de 

arrefecimento e aeroarrefecedores. Os estudos sobre a implementação de tecnologias de 

aproveitamento desse excesso de calor, foram dirigidos para aproveitamento do excesso de calor 

presente nos gases de exaustão e da potência térmica dos compressores (que é dissipada em água 

que vai para a torre de arrefecimento).  

O projeto de implementação de um permutador de calor que aproveite a potência térmica dos 

compressores para pré-aquecer água na central de vapor mostrou-se muito interessante, tendo um 

período de retorno do investimento inferior a um ano e três meses. Para o projeto de secagem das 

lamas da ETARI através dos gases de exaustão, foi possível calcular uma poupança anual de quase 

100 mil euros em custos logísticos, o que considerando um investimento de 80 mil euros, corresponde 

a um período de retorno do investimento inferior a 10 meses. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Recolha de dados através de inquéritos 
 

Bom dia/tarde. 

Caro(a) responsável pela gestão de energia da_________ 

Serve este e-mail para solicitar o preenchimento do inquérito que segue em anexo. 

O inquérito surge no contexto de um projeto, a partir do qual irei desenvolver a minha Dissertação 
de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, no Instituto Superior Técnico, sob orientação do 
Prof. Henrique Matos (henrimatos@tecnico.ulisboa.pt).  

Com este projeto pretende-se quantificar o excesso de calor da indústria portuguesa, inserindo-se 
este no âmbito do Anexo XV – “Recuperação do Excesso de calor na indústria: Tecnologias e 
Aplicações” do IETS – Industrial Energy related Technology and Systems, que é um acordo 
internacional no âmbito da Agência Internacional de Energia.  

Solicito a sua colaboração através do preenchimento do inquérito anexo e a sua devolução (para o 
e-mail pedroazen@gmail.com ) até ao próximo dia 31 de Março. 

 Para qualquer dúvida ou esclarecimento, podem contactar-me através de e-mail, Skype ou contacto 
telefónico: 

Telemóvel: +351 915 713 272 

Skype: Pedro Filipe Tomé Azenha 

E-mail: pedroazen@gmail.com 

Os resultados serão divulgados quando o estudo estiver terminado, sendo que os dados que me 
forem disponibilizados serão tratados estatisticamente, mas sempre de forma agregada, sem 
menção explícita da relação entre os dados fornecidos e a empresa individual.   

Desde já, muito obrigado pela sua colaboração. 

 

Anexo 1.1: E-mail enviado nas Fases 1 e 2 da recolha de dados. 
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Anexo 1.2: Inquérito Excesso de Calor. 
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Anexo 2: Tratamento de dados 

 
Anexo 2.1: Disposição de informação sobre a caracterização das entidades. 

Anexo 2.2: Cálculo do calor específico dos gases de exaustão. 

Anexo 2.3: Cálculo do excesso de calor por radiação em equipamento quentes. 
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Anexo 3: Dados Lusosider 
 

Anexo 3.1: Caudal de chapa em cada linha. 


